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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESITAT DE CONTRACTAR
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
1.1.- Justificació de la Necessitat
La Diputació de Tarragona actualment disposa de més d’una vintena de
webs corporatives amb continguts adreçats a diferents interessos dels
ciutadans i administrats i també proporciona una plataforma de gestor de
continguts web per als ens locals de la demarcació que suposa actualment
uns 95 llocs web publicats.
El manteniment d’aquests llocs web implica, entre altres, portar a terme
auditories periòdiques d’usabilitat, accessibilitat i qualitat de les pàgines web,
tasques pròpies de la Unitat Responsable d’Accessibilitat (URA), que porta a
terme la unitat Tècnica de Suport Web.
Tanmateix, la Diputació de Tarragona té la necessitat de donar compliment al
Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre sobre Accessibilitat dels llocs web
i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que, entre altres
obligacions, estableix el compliment dels requeriments d’accessibilitat web
atenent les normes de presumpció de conformitat, elaborar i publicar una
declaració d’accessibilitat a cada lloc web, oferir un canal de comunicació
amb els ciutadans de suggeriments i queixes al voltant de l’accessibilitat web,
realitzar les revisions periòdiques de compliment dels requeriments
d’accessibilitat i, realitzar informes sobre l’àmbit d’actuació.
Aquestes tasques es porten a terme per mitja de l’accés a una plataforma
única al núvol (SaaS) de monitoratge dels diferents webs de la Diputació de
Tarragona i de la plataforma de webs municipals proporcionada per la Diputació que rastreja la web periòdicament i que permet identificar les possibles
deficiències dels diferents webs com ara caigudes de la web, paràmetres
d’accessibilitat d’acord amb els estàndards WCAG 2.1, enllaços trencats, revisió editorial, posicionament als motors de cerca i privacitat de les dades
La unitat Tècnica de Suport Web, donat l’elevat nombre de llocs web i de pàgines que cal auditar (aproximadament més de 15.000 pàgines diferents), té
contractada una llicència del programari “Siteimprove Intelligence Platform”, amb identificació Q-11746, per a portar a terme aquestes auditories i
el monitoratge automatitzat, amb les següents prestacions tècniques.
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Subscription Services Limit Type Quantity*

Limit Type

Quantity*

Quality Assurance & Policy

Policy Pages

25.000

Accessibility

Pages

25.000

SEO

Pages

25.000

Response

Response Check
Points

PDF-check of documents

PDFs

Academy Plus

Course Users

20

Premium Success Plan

Plan N/A

1

3
1.000

Aquest programari d’auditoria i monitoratge Web permet portar a terme la
revisió de la qualitat de les webs tenint en compte, entre altres: la revisió de
l’accessibilitat, l’optimització del temps de càrrega de les pàgines, la revisió
d’enllaços trencats o la revisió de continguts, així com de propostes de
millores SEO i simplifica el treball manual dels tècnics i en conseqüència la
inversió en temps i diners dels equips de manteniment.
1.2.- Justificació de l'import
L'import del pressupost base de licitació d'aquest contracte s'ha calculat
d'acord amb el preu de llicència.
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La valoració econòmica anual d'aquesta llicència és de 18.000 euros, IVA no
inclòs.
1.3.- Justificació del procediment
Aquest contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de
subministrament, d’acord amb el que determina l’article 16.3.b de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (d’ara endavant
LCSP).
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, i
s’adjudicarà per procediment obert simplificat.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte d'aquest contracte és la renovació de la subscripció al
programari al núvol (SaaS) de monitoratge dels diferents webs de la
Diputació de Tarragona i de la plataforma de webs municipals
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proporcionada per la Diputació “Siteimprove Intelligence Platform”,
amb identificació Q-11746. Aquesta subscripció té una vigència i es
renova per períodes anuals comptadors a partir de la data d’activació
de la llicència.
Aquest programari permet rastrejar la web periòdicament
identificar les possibles deficiències dels diferents webs
caigudes de la web, paràmetres d’accessibilitat d’acord
estàndards WCAG 2.1, enllaços trencats, revisió
posicionament als motors de cerca i privacitat de les dades

i permet
com ara
amb els
editorial,

Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD
1720/2007):
SÍ ›

NO › X

3.- DIVISIÓ EN LOTS
Atès que és tracta d’una subscripció d’accés a programari allotjat al núvol
(SaaS), de monitoratge dels diferents webs de la Diputació, això fa que no
sigui procedent la divisió en Lots.

4.- VALOR ESTIMAT
Valor estimat del contracte (2 + pròrrogues)
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VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost base de licitació: (IVA exclòs)

36.000,00

Import de les pròrrogues: (IVA exclòs)

36.000,00

Import de les modificacions previstes:

0,00

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

72.000,00

5.- PRESSUPOST
Atenent la tipologia dels treballs a realitzar i d'acord amb la recopilació
de la informació llicenciatària de proveïdors i tarifes de mercat,
d'aquesta tipologia de subministraments, s'estableix com a base de
càlcul de cost
Tipus de Pressupost: Base de licitació
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Pressupost base de licitació: (IVA exclòs)
Import IVA 21%
PRESSUPOST TOTAL

36.000,00
7.560,00
43.560,00

PRESSUPOST IMPORT ANUALITAT CONTRACTE

Pressupost base de licitació: (IVA exclòs)
Import IVA 21%
PRESSUPOST TOTAL

18.000,00
3.780,00
21.780,00

6.- FINANÇAMENT
6.1.- Finançament del Contracte
Les despeses d'aquest contracte es finançaran amb càrrec a la partida
5020/4911/22706/01- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, del pressupost
de despeses dels anys 2022, 2023, 2024 i 2025.

7.- DURADA
7.1. Durada i vigència del contracte
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La durada d’aquest contracte serà de 2 anys amb possibilitat de dues
pròrrogues d’un any cadascuna d’elles.
El subministrament i activació de la llicència es produirà en un termini màxim
de 15 dies després de la formalització del contracte.
7.2. Pròrroga
Les pròrrogues s’hauran d’aprovar anualment i de forma expressa, amb una
antelació mínima de dos (2) mesos a la finalització del contracte.
7.3. Termini de garantia
El termini de garantia serà de 6 mesos a comptar des de la data final de
vigència de la llicència de l’últim període corresponent de la subscripció.
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8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Oferta econòmica, fins a 100 punts.
Criteri de valoració avaluables de forma automàtica. Oferta econòmica: de 0
a 100 punts.
Es valorarà: Calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en
relació amb el pressupost base de licitació.
L’assignació de punts es farà de la forma següent:
Sense baixa

0 punts

Baixa major

100 punts

S’efectuarà una distribució lineal entre els punts indicats.

Puntuació oferta =

100 * (import màxim licitació - oferta que es valora)
(import màxim licitació - oferta més econòmica)

9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Solvència Tècnica
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L’adjudicatari ha d’adscriure a l’execució del contracte el personal necessari,
que ha de tenir la qualificació tècnica adequada per dur a terme aquest
contracte.

10.- MODIFICACIONS
Durant la vigència del contracte no es preveuen modificacions del contracte
en relació amb l'establert en l'art. 204 de la LCSP.

11. FORMA DE PAGAMENT
11.1 Facturació de la subscripció
Atès que aquest subministrament és tracta d’una llicència del
programari “Siteimprove Intelligence Platform”, amb identificació Q11746, i és una llicència de vigència anual, el pagament d'aquest
contracte es realitzarà amb un (1) únic pagament i per l’import anual
corresponent, a data d’inici de vigència de l’anualitat de la llicència.
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La Facturació s’emetrà, a l’inici del contracte i per l’import d’un (1) any,
una vegada activada la llicència, i posteriorment i en els períodes
anuals successius, a data de renovació de la llicència.

12. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
12.1 Confidencialitat
D'acord amb l'establert a l'article 133 de la LCSP, l’adjudicatari es
compromet a la més estricta i absoluta confidencialitat i reserva sobre la
informació a la qual tingui accés i coneixement en virtut de l’execució
del contracte.
12.2 Protecció de dades de caràcter personal: D'acord amb la
disposició addicional 25a de al LCSP, en relació a la protecció de dades
de caràcter personal, l'adjudicatari té la consideració d'encarregat del
tractament i en la seva actuació ha de respectar íntegrament tot allò
disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de dades de caràcter personal i la normativa de desenvolupament,
especialment en relació a la implantació de les mesures de seguretat
corresponents, no podent copiar les dades ni utilitzar-les per a una
finalitat diferent a la prevista en aquest plec, dades que ha de destruir o
retornar a la Diputació a la finalització del contracte.

12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Amadeu Roig Subirats
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12.1 Dades de contacte
Unitat Tècnica de Suport Web de Comunicació del Gabinet de Presidència i
Planificació.
ura.web@dipta.cat
977 296 616
13.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
•
•

Oferta econòmica.
Declaració responsable.
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