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MEMORIAJUSTIFICATIVA DEL CONTRACTEMENOR PER A LA REALITZAClÓ

DEL MANTENIMENT ANUAL DE LA PLATAFORMA WEBS DE PalmaEduca

Expedient: 19050

Assumpte: Contracte menor per a la realització del Manteniment anual de la plataforma webs PalmaEduca.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L’àrea d’Educació és capdavantera a nivell Municipal en la implantació de les noves tecnologies facilitant l'accés
del món educatiu a tota la informació, oferta i gestions que depenen d'aquesta Regidoria mitjançant la web
www.palmaeduca.cat. Des del curs 2001»2002 la Regidoria d'Educació va posar en marxa aquesta web que s’ha
anat actualitzant al llar del temps als nous requisits tècnics, fent-la ara també compatible amb els nous
dispositius mòbils smartphone's i tablets

La informàtica a l'escola és una eina important en el procés d'aprenentatge. Per un altre costat, la gestió
administrativa i, en concret, la gestió administrativa municipal (àrea d'Educació) ha d'adoptar també solucions
informàtiques, per tal d'optimitzar al màxim el procés de gestió atenent uns criteris de màxima rendibilitat,
eficàcia, agilitat i facilitar l'accés del món educatiu a tota la informació i oferta que genera el municipi, dins el
concepte de ”ciutats educadores".

També a nivell de formació dels ciutadans de Palma estam desenvolupant distintes accions formatives amb la

finalitat de facilitar l’accés a les noves tecnologies a tots els ciutadans En el marc del llibre blanc de les "Smart
cities” i d'acord amb la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, que contempla la promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i

sostenible de les tecnologies dela informaciói les comunicacions, és necessària una periòdica actualització tant
del software com dels equipaments.

A nivell municipal i durant aquest darrers anys la pàgina web de PalmaEduca ha experimentat un creixement
brutal tant a nivell de continguts, usuaris i prestacions. Passant de ser més que una pàgina de mera consulta, a
una pàgina interactiva des de la qual es poden realitzar reserves, consulta de materials didàctics, inscripció a

cursos, inclòs pagament, etc.

Es tracta dels serveis necessaris per al correcte funcionament durant l'any 2020 de la plataforma que
conformen les webs del Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Palma agrupades sota la denominació Palma
Educa. Concretament es tracta de la pàgina web i el sistema de gestió i reserves d’activitats educatives
www.palmaeduca.cat, la pàgina web i el sistema de gestió de cursos per a adults, www.palmaeduca.es/smea.

2.- JUSTlFlCACIÓ DE LA NECESSlTAT DEL CONTRACTE

En el marc del programa PalmaEduca, aprovat en Consell Escolar Municipal de 20 de juliol de 2016, que
aglutina tota l'oferta municipal adreçada al mon educatiu és precisament mitjançant la plataforma web
PalmaEduca a on es desenvolupen els processos de difusió i inscripció de les diferents activitats ofertades.

Atès que des de l'Ajuntament no es disposa de mitjans tècnics i humans per poder dur a terme aquest servei i

manteniment anual, es proposa la contractació del servei de les esmentades activitats mitjançant un contracte
menor.

3.- ESPECIFICACIONS TÉCNlQUESDE LA PRESTACIÓw!al Servei gestió d’activitats, reserves i atenció als usuaris i col-laboradors, manteniment de la plataforma,
inclou també les actualitzacions deles dues pàgines web a l’inici del curs escolar.

b) Hostatge de la plataforma, aplicacions de backoffice.
c) Servei de còpia de seguretat dela plataforma.
cl) Renovació i manteniment dels dominis palmaeduca.

Públic que es beneficia de la plataformaweb PalmaEduca: El públic és per un costat tos els centres educatius
mitjançant el seu personal docent, les associacions pe mares i pares que també poden demanar aquesta
activitats i per l’altre costat va dirigit a la formació dels ciutadans de Palma mitjançant l'oferta dels cursos per a
persones adultes.
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4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMAD'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT

En aplicació de l'article 118 dela Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el contracte es qualifica de menor
en funció dela quantia del mateix, al ser el seu import inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs).
Tipus de contracte: Servei.
Procediment i forma d’adjudicació:contracte menor.
Criteris de puntuació: El contracte s’adjudicarà a qui presenti l'oferta que resulti globalment amb la millor
relació qualitat—preu, per la qual cosa es tindrà en compte, en relació a la finalitat del servei objecte del
contracte:

« Coneixementde la plataforma PalmaEduca
» Oferta econòmica.
6 Valoració del proiecte presentat.
«7 Experiència minima enla realització de treballs similars.
a Els mitjans tècnics i humans que es disposa i la seva adequació a les finalitats perla qual es sol-liciten.
«: Les millores presentades sense cost afegit per l’Ajuntamentde Palma.

5.- ORGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan de contractació competent és la Regidoria d’Educació i Esports, de conformitat amb l'Acord de
delegació de la Junta de Govern, acord de 28 d/octubre de 2015 (BOIB de 3 de novembre de 2015)

6.- VALOR ESTIMAT

El present contracte té un valor estimat de 10.743,80 euros (lVA exclòs)

7.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE l APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

Import iVA inclòs Aplicació Pressupostària Referència RC

13.000 euros 10 32631 22710 Op.: 220199000999

8.- TERMINI D'EXECUCIÓ

Aquestes servei es desenvoluparà de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020.

9.- LLOC DE PRESTACIÓ

El servei es desenvoluparà bàsicament online, amb reunions de coordinació periòdiques ala Regidoria d’Educació.

10: RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Pep .i. Quetglas Mas, pedagog cap de negociat del departamentde dinàmica educativa.

11. TERMINI DE GARANTIA(O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N'ESTABLEIX)

12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:

No és necessari constituir garantía definitiva, d'acord amb l’article 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017,
de contractes del sector públic.
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13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:

Mitjançant la presentació de factures trimestrals, a la finalització de la prestació del període, expedida per
llentitat i confàormïada pel responsable del contracte.

i i

Palma, 5
seterïibrà

de 2019
El responsablqdel contracte
El cap del neáòciáïdel Departament D’acord
de DinàmiçalEàucaàiva El regidor de l'Àrea Delegada d'Educació i Política

/ Lingüística
p.d. de la Junta de Govern, de 31/07/2019 (BOIB núm.
109 de 8/08/ 19)

Pep].Quetglas
\“

as

PedagogcoI-Iegialxçú
.|B.001.9O

\) \] Llorenç Ca rió Crespi
p.d. Decr t de batlia núm. 12198, de 17/06/2019
(BOIB nún . 85 , de 27/06/2019 )
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