
Repostes a preguntes fetes per empresa 
 
Empresa ha enviat la següent consulta, en la qual s’han afegit les respostes: 
 

Hem llegit amb deteniment els plecs del concurs d’administració electrònica per a 
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i ens han aparegut un parell de dubtes que 
us plantejo seguidament: 

 

PREGUNTA 1 

 No entenem el concepte “Cost anual servei Saas a partir del segon any i referit a anys 
anteriors” 
A què us referiu? És un increment de la quota SaaS per increment en l’ús de la 
plataforma? 
 
RESPOSTA 1 
 
en le ppt diu  
“- Cost anual saas per a anys anteriors (cost per a cada any anterior en el sistema), el 
primer any és 0 euros (inclou tot l'emmagatzament necessàri pels anys anteriors). “ 

per tant,  seria un cost que va augmentat per a cada any anterior que està guardat en el 
sistema objecte del contracte, per exemple, si estam al tercer any de contracte, seria 
aquest cost multiplicat per dos ja que hi ha dos anys anteriors emmagatzemats en el 
sistema a més de l'any en curs. 

PRGUNETES REFERENTS A: 

·         Volumetria / Usuaris / Organismes 

PREGUNTA 2 

Heu previst que la implantació en els organismes sigui individualitzada o s’ajustaran i 
formaran d’acord amb el que es decideixi per a l’entitat principal? 

RESPOSTA 2 

Els usuaris dels organismes són personal de l'Ajuntament i la diferència serà per tema 
de què els organismes tenen identificacions fiscals pròpis a efectes del que pertoqui 
quan a les lleis per tema d'administració electrònica (si han de tenir seu diferenciada, si 
han de tenir procediments diferenciats, etc.) 

 

 

 



PREGUNTA 3 

Quants usuaris tramitadors / administradors heu previst? 

 
REPOSTA 3 
 
en el plec de prescripcions tècniques (ppt) en la clàsula 4. Requeriments a complir per 
les eines  posa que el número d'usuaris: "per número il.limitat d'usuaris de 

l'Ajuntament..." 


