INFORME IUSTIFICATIU DE I.A TRAMITACTó GOM A CONTRAGTEMENOR DE L'EXPEDIENT
REIACTONAT AMB ELS SERVEIS DE SUPORT, MANTENIMENT, GERGADOR INTERN I
AIIOT'AMENT DE I*A PAGINA WEB DEt SÍNDIC DE GREUGES
DE C,ATALUNYAAMB L'EMPRESA
WHADS MEDTASTUDIOS,SL
1. MoTIvAGIó pu L'TNFoRME
S'emet aquest informe d'acord amb I'apartat 1.3 de I'article L59de la Llei 5/2017,de 28 de marq, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials,sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotóxics, sobre begudes ensucrades envasadesi sobre emissions de dióxid de
carboni, en el qual es preveu que cal un informe jusüficatiu de l'órgan de contractacióquan es
formalitza durant 3 anys consecutiusun contractemenor de serveisamb import superior a 5.000
€, IVA exclós,amb idéntics objectei desünatária.
2. GARACTERÍSTTQUES
GENERATS
o

Contracte:Contracteadministratiu

o

unitat: Gabinet

o

Personaresponsabledel contracte:Directoragabinet

o

Expedient:Procedimentmenor

o

Criteri d'adjudicació:Preu

o

Títol: Sen¡eisde suport, manteniment, cercadorintem i allotjament de la página web del
Síndic de Greugesde Catalunyaper a I'any 2019.

o

Import total estimat: 5.504€

o

IVA:21%

o

Durada máxima: 1 any, a partir de l'1 de gener de 2019

DE CONTRACTAR
3.IUSTIFICAG¡óO¡ I.A NECESSITAT
EI Síndic de Greugesde Catalunyadisposad'una página web, www.sindic.cat,en la qual té la seu
electrónicade Ia lnsütució. Tambéusa aquestmitjá per relacionarla seva activitat, permelre qu9
Ia ciutadania interposi queixes o demani informació, i publicar la informació relacionada amb
I'ámbit de la transparéncia.
La web necessitael manteniment i el suport a les personestreballadoresde la Institució que la
nodreixen de dades,més enllá de I'oferiment d'un sen¡eibuscador d'informació a Ia página i un
nombre d'hores de desenvolupamentper tal d'oferir novesfuncionalitats.
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Per tal de contractar de nou aquesta prestació,el Síndic de Greugesde Catalunyava contactar
amb les següentsempresesperqué fesiin oferta per convertir-seen-l'adjudicatáriade la prestació:
. Whads MediaStudioSL
. Marc PérezCastells
¡ E-TicSistemesSL
En I'oferta, les empreseshavien d'establir el preu per aI servei de suport, manteniment, cercador
intem i allotjament de la página web.
4. PROGEDIMENT
DE CONTRACTACIó
Contracte menor, segons els articles 118 i 131,.3de la LIei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

s. oBrEcTE DEt GoNTRACTE
Serveis de suport, manteniment, cercador intem i allotjament de Ia página web del Síndic de
Greugesde Catalunyaper a I'any 2019.
riCNrqUUS
6. PRESCRTPGTONS
El web del Síndic de Greugesestá disponible en 5 idiomes: catalá, castellá, aranés, anglés i
francés,tot i que no totes les planes estan disponiblesen tots els idiomes.
El web integra dos minisites que comparteixenestructurai gestor de continguts: el defensordels
infants i adolescents,i eI MecanismeCataláde Prevencióde Ia Tortura
El web inclou una série de formularis per formalitzar queixesi consultesal Síndic.
Repmés 120.000sessionsl'any.
El web está desenvolupaten base a un gestor de continguts fet a mida l'any 2QO7amb tecnologia
Microsoft ASP i que ha anat incorporant millores. Aquest gestor permet crear i editar págines,
modificar I'arbre de continguts,gestionarnotícies,documents,agenda,banners,enllagos.
Incorpora una aplicacióespecíficaper a Ia recollidai gestió de les queixes del ciutadans que está
connectadaa Ia base de dadesdel Síndica travésde serveisweb.
El web del Síndic de Greugesactualment s'allotja en un servidor VPS d'Arsys on també hi ha
contractat un serveis de cópies de seguretat.El costos anuals d'Arsys per aquests sen¡eis són
7.320€i 186€ respecüvament.
L'empresaque actualment gesüonai fa eI manteniment del web ha integrat
els següentserveisque són desenvolupamentpropis:
o Buscadoren el continguts de la web a travésde Custom SearchAPI.
o Serveide monitorització extem per detectarpossiblesfalladesde les
aplicacionso del sen¡idori avisarvia web o SMSa I'equip de manteniment.
L'empresaposaráa disposiciódel Síndicde Greugesde Catalunyael següent:
o

Bossad'hores de suport i manteniment de la web i aplicacionsonline
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Disposard'una cópia de treball per poder verificar canvis abansde publicar.Tempsmáxim
primera resposta
Horarid'atenció:9 a 15 i de 16 a 18 (divendresde 9 a 15)
Especificarhores estimadesi preu/hora
Gestiói manteniment del sen¡idorsi cópiesde seguretat
Aplicació de les actualitzacionsde seguretatdel sistema operatiu (Win 2012)
Gestiód'incidénciesamb el proveidor
Revisióperiódica del servidor
Interlocucióamb el departamenttécnic del Síndic
Fer-secárrecdel costosactualsd'allotjament i cópiesde seguretat
Cost del sen¡eide monitorització
Cost del serveide cercaa través de Custom SearchAPI

7. CONDIGIONS PER LIABONAMENT DEt TREBAII

El pagament es fará mitjanqant facturació diferenciada per cada programa: es facturará
trimestralment els programes de suport i manteniment i el programa d'allotjament,
monitorització i cópiesde seguretatweb 2019.Mentre que pel serveicercadorintern es presentará
una única factura a la finalització del períodede contractació.
8. TERMINI DE t.A,PRESTACIó
La prestacióobjectees durá a terme de l'1 de gener de 2O79a 31 de desembrede 2019.
9. VAIORACTóOUrES OFERTES
L'únic criteri de valoracióés I'import pel qual I'empresaofereix fer el serveiper a tot I'any 2019.
En la taula següents'aprecienels valors corresponentsa les ofertespresentadesper les empreses
a les quals es va demanar pressupostper servir Ia prestació:

Conseqüentment,en serldferta de I'empresaWhads Media Studio SL, I'económicament més
avantatjosa,se signa un'bonfracte entre aquestaempresa i el Síndic de Greuges de Catalunya per
saüsfer la necessitat..,"
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Rafael Ribó i Massó
Síndic de greuges

Barcelona,2 de gener de 2079

