
INFORME JURÍDIC DEL PROCEDIMENT D´ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE PER LA IMPLANTACIÓ D´APLICACIONS 
D´ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
I. Tipus de contracte 
 
L'objecte del present Plec és la implantació de dues aplicacions del catàleg del Govern de 
les Illes Balears per a l´administració electrònica a l’Empresa de Serveis del Municipi de 
Manacor, S.A. (en endavant SAM).  
 
 
La contractació es divideix en dos lots: 
 
LOT A: 

• Servei de consultoria y assistència tècnica per a la implantació de les aplicacions 
RegWeb i PortaFIB amb llicència GPLv3 desenvolupats pel  Govern de les Illes 
Balears. 

• Servei de manteniment i assistència tècnica de la infraestructura i de les  
aplicacions.  
 

LOT B: Subministrament de la infraestructura necessària per a les aplicacions RegWeb i 
PortaFIB, com a servei de infraestructura remot. 
 
Atès això, el contracte pot ser tipificat com a contracte de serveis, tenint en compte la 
definició que l’article 10 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP),  aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fa d’aquest 
tipus de negoci jurídic.  
 
 
II. Procediment d’adjudicació 
 
Segons les Instruccions Internes de Contractació de la SAM (en endavant IIC), aprovades 
pel Consell d´administració de data 13 de juliol de 2017, l ´adjudicació del contracte es 
farà mitjançant procediment obert.  
 
 
III. Subjecció a les Instruccions Internes de Contractació de la SAM  
 
Atès el pressupost del contracte, per import de euros de 19.440,00 IVA exclòs,  i tenint 
en consideració la normativa comunitària, i el TRLCSP, el contracte es regirà pel que fa 
a la seva preparació i adjudicació per les disposicions de les IIC, aplicant-se 
supletòriament la legislació sobre contractació pública i en defecte de regulació les 
normes de dret privat que li siguin d’aplicació.  
 
No obstant, quant als efectes i extinció dels contractes regulats a les presents IIC, aquests 
es regiran pel dret privat, a excepció de les qüestions relatives a la modificació del 
contracte que es regirà per allò establert en el TRLCSP. 



 
IV. Criteris d’adjudicació 
 
L´Òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que, en conjunt, ofereixi la 
proposició més avantatjosa econòmicament segons els criteris d´adjudicació establerts als 
Plecs:  
 

“LOT A: 

 

Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules: 

 

1. La proposta d'implantació de les dues aplicacions amb el menor preu ha de rebre 
una puntuació màxima de 80 punts. 

La resta de les propostes han de rebre una puntuació segons la següent fórmula: 

Puntuació de la proposta = 80 * Preu mínim de totes les propostes / Preu de la 
proposta 

2. La proposta amb la tarifa de manteniment i assistència tècnica més econòmica ha de 
rebre una puntuació màxima de 10 punts.  

La resta de les propostes han de rebre una puntuació segons la següent fórmula: 

Puntuació de la proposta = 10 * Tarifa mínima de totes les propostes / Tarifa de la 
proposta 

3. Experiència prèvia demostrable: 

• Experiència prèvia demostrable en la implantació de RegWeb (5 punts) 

• Experiència prèvia demostrable en la implantació de PortaFIB (5 punts) 

 

LOT B: 

 

Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules: 

L’únic criteri d’adjudicació és el preu de la tarifa mensual. 

La valoració de les ofertes pel LOT B es realitzarà segons la següent fórmula: 

 

  (Preu màxim de licitació – Preu oferta) 

Punts =            -----------------------------------------------x100 

   Preu màxim de licitació                                                            ” 

 
Es tracten per tant de fórmules que atorguen una puntuació objectiva conforme als 
principis d´eficàcia i economia en la gestió pública. 



 
El contracte per l’execució del contracte s’adjudicarà al licitador que hagi presentat la 
proposició que tingui més punts i que compleixi tots els requisits establerts als Plecs. 

La memòria tècnica com a document acreditatiu de la solvència tècnica del licitador 
proposat adjudicatari únicament es comprovarà quant al compliment de les 
especificacions del Plec de Condicions.   
 
 
IV. Conclusions 
 
Vists els Plecs de Condicions, s´ha de concloure que aquests compleixen amb les 
Instruccions Internes  de Contractació  de la SAM i amb el TRLCSP.  
 
Manacor, 7 de febrer de 2018 
 
La TAG de l'Empresa de Serveis 
del Municipi de Manacor, S.A. 

 
 

Arànzazu Fiol Aldaz 
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