INFORME CONTRACTE MENOR

Objecte: contracte menor per al servei d’implantar un GIS municipal per a
l’Ajuntament de Molins de Rei
Import: 15.000 €, sense IVA
Durada: 12 mesos
Atenent allò establert a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), s’emet el present informe.

ANTECEDENTS
El 8 de juliol de 2019, s’emet informe sobre la necessitat de contractar, mitjançant el
procediment de contracte menor, el servei d’implantació d’un GIS municipal per a
l’Ajuntament de Molins de Rei.
El 16 de juliol de 2017, es sol·licita oferta per a la implantació del GIS municipal, a les
empreses:
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO, S.L (SITEB)
CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL - (NEXUS)
BGEO OPEN GIS SL - (BGEO)
segons les següents condicions tècniques:

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
MENOR DE SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA
D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA A L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI.
Els sistemes d’informació geogràfica gestionen, organitzen i tracten informació
geogràfica, és a dir, dades vinculades a una localització específica dins un
territori determinat.
Aquests sistemes han demostrat ser una eina de gran utilitat pels Ajuntaments,
tenen aplicació a diferents departaments, amb tot un seguit d’avantatges en la
gestió de dades vinculades al territori. Al mostrar les dades sobre la cartografia
del territori, ofereixen una gran capacitat d’anàlisi, a més de la possibilitat de
creuament d’informació per a generar estudis de diagnosi de temes diversos. Per
altra banda faciliten la depuració de bases de dades com són els carrerers,
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padrons i recaptació. Al mateix temps unifica, centralitza i facilita que es
comparteixi la informació.
Permeten a més, centralitzar la informació i fer que aquesta es pugui compartir
de forma transversal entre tots els usuaris.
Vist els avantatges d’aquestes eines, l’Ajuntament de Molins de Rei té la voluntat
d’implantar un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) per a donar una millor
atenció al ciutadà a través d’una millor gestió del territori, basat en eines
informàtiques “GIS”, capaces de gestionar informació geogràfica.
Per procedir a la implantació d’aquest sistema, i donada la seva complexitat
tècnica, es requereix la contractació d’una empresa especialitzada.
En aquest document es realitza una descripció de les característiques tècniques i
econòmiques del projecte, es defineix l’objecte del contracte, i els termes i
condicions que necessàriament ha de complir l’empresa adjudicatària.
OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament, implantació i programació d’un
sistema d’informació geogràfica, amb l’objectiu de representar en format gràfic el
conjunt de dades de l’Ajuntament i integrar les diferents bases de dades
municipals, geolocalitzant-les sobre mapes municipals, per tal de facilitar la
gestió, l’organització, la consulta i l’intercanvi d’informació entre les diferents
àrees municipals.
Aquest sistema d’informació geogràfica es concretarà en:
Tractar les dades disponibles per conformar un conjunt de bases de dades
depurat i georeferenciades que continguin la informació municipal.
Desenvolupar, programar i instal·lar una aplicació amb format de VISOR web
Intranet, que consisteixi en una eina informàtica automatitzada d’ús intern, multi
usuari, de funcionament en entorn web i amb un programari específic instal·lats
preferentment a un servidor de dades municipal i amb possibilitat d’instal·lar-ho
temporalment en un sistema núvol (cloud) segons necessitats.
Integrar el gestor d’expedients municipal (MYTAO de T-SYSTEMS), per tal que
el VISOR intranet mostri sobre el territori la ubicació dels diferents expedients del
gestor. La connexió entre les dues aplicacions o plataformes ha de permetre
accedir des del visor cap a l’expedient del gestor.
IMPORT MÀXIM DEL CONTRACTE
L’import màxim del contracte és de 18.150 euros, dels quals 15.000 euros
corresponen a base i 3.150 euros a IVA.
TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució del contracte és de sis mesos a comptar des de l’endemà
de la data de notificació de l’adjudicació del contracte.
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
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Per considerar complert l’objecte del contracte, serà condició necessària,
deixar la plataforma totalment operativa amb la integració amb el gestor
d’expedients en funcionament. Cas contrari, no es procedirà a la recepció
de la prestació per no haver satisfet l’objecte del contracte.
El sistema serà totalment lliure de llicències, suficientment documentat per
a que qualsevol altre empresa pugui fer-ne el manteniment, escalable i
integrable amb altres aplicacions i concebut de forma que els tècnics de la
corporació que rebin la formació puguin fer-ne el manteniment bàsic, la
gestió de les dades i la gestió dels permisos d’accés.
Les tasques a realitzar per l’empresa i els requeriments del sistema són les
següents:
• Oferir la solució més adient i eficient per garantir la implantació i operativitat del
SIG corporatiu, que ha de ser capaç de gestionar tota la cartografia digital
municipal.
• Donar la funcionalitat adequada als usuaris SIG avançats que realitzen
manteniment i actualització del sistema; als usuaris municipals que utilitzen les
aplicacions SIG web internes.
• Complir tots els estàndards internacionals sobre intercanvi d’informació
geogràfica. El sistema haurà d’estar basat en tecnologia Open Source.
• Dur a terme la instal·lació del programari, configuració dels servidors
necessaris, posada en marxa del sistema, creació de les geodatabases i
geoserveis necessaris.
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A)

Característiques de la plataforma GIS

L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar una plataforma – sistema
d’informació geogràfica, amb utilitats de gestió d’informació geogràfica, formada
per tres entorns:
Servidor GIS basat en software Open Source, per gestionar la plataforma amb
un entorn d’interfície web.
Eines GIS d’escriptori per a tècnics especialistes, basades en software Open
Source
Aplicació web de visualització, edició i consulta de cartografia i dades
geolocalitzades per a usuaris generals, basada en software Open Source.
La plataforma GIS ha de poder instal·lar-se en entorns Windows i en Linux.
La plataforma haurà de tenir les següents característiques:
• Haurà de complir amb tots els estàndards internacionals sobre intercanvi
d’informació geogràfica, i utilitzar geoserveis que compleixin amb els estàndards
OGC (Open Geospatial Consortium).
• La base de dades territorial unificarà en un únic entorn tota la informació
geogràfica de l’Ajuntament, creant una Geodatabase única on s’integrarà la
càrrega automàtica de les dades bàsiques dels expedients i la càrrega de noves
capes d’informació realitzades amb eines d’edició (QGIS i CAD).
• Permetrà la càrrega de capes d’informació creades amb un programa GIS
(QGIS) complementari, així com les dades associades, i s’hauran de poder
carregar a la plataforma en qualsevol moment. Amb aquest programa s’editaran
gràficament les dades, es faran transformacions de formats, etc.
• La plataforma s’haurà de poder integrar amb el gestor d’expedients TAO, de
l’empresa T-SYSTEMS.
• Inclourà la instal·lació del programari, configuració dels servidors necessaris,
posada en marxa del sistema, creació de les geodatabases i geoserveis
necessaris.
• Els visors i aplicacions s’hauran d’adequar a l’aspecte visual corporatiu de
l’Ajuntament.
• La plataforma ha de permetre organitzar els mapes i conjunts de dades en
espais de treball diferenciats, per departaments, blocs o carpetes.
• La plataforma haurà de permetre la possibilitat d’incloure nous mòduls i noves
funcionalitats que puguin sorgir en un futur.
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B)

Característiques de l’aplicació web GIS (visor SIG Intranet)

S’haurà d’implantar l’esmentada solució: instal·lació del programari, configuració
de servidors, posada en marxa del sistema, creació de la base de dades
geogràfica a la base de dades corporativa (Oracle) i geoserveis necessaris.
L’empresa adjudicatària haurà de desenvolupar un visor web basat en GIS
opensource, i per a la consulta de la cartografia municipal. L’aplicació web GIS
haurà de tenir les següents característiques i funcionalitats:
• Completament adaptada a dispositius mòbils i tàctils (100% responsiu)
• Interfície amb una àrea de mapa que ocupi la part central i majoritària
• Zoom, navegació pel mapa i rotació del mapa
• Impressió de mapes, amb possibilitat de configuració; rotació del mapa, escala,
mida del paper, títol i subtítol del mapa, previsualització de l’àrea d’impressió,
plantilla amb l’escut de l’Ajuntament, etc.
• Mesura d’àrees i distàncies.
• Dibuix temporal de croquis i figures geomètriques, amb possibilitat d’exportarlos en format interoperable.
• Cercadors alfanumèrics amb llista de candidats suggerits (carrer i número,
referència cadastral, expedients).
• Consulta interactiva de la informació.
• Possibilitat de vincular documents a elements del mapa.
• Filtres avançats, geogràfics i alfanumèrics. Amb possibilitat de realitzar un filtre
geogràfic manualment, dibuixant un polígon, i combinar la “query” espacial amb
d’altres alfanumèriques. Els resultats dels filtres s’han de poder exportar, en
forma de llistats.
• Edició i modificació de dades alfanumèriques des del visor.
• Creació de mapes d’emplaçament, exportables en PDF.
• Descàrrega de conjunts d’informació i fitxers cartogràfics en formats
reaprofitables.
• Geoserveis externs: cartografia, imatges aèries i cadastre, amb possibilitat
d’afegir-ne més.
• Gestió i configuració de capes: mapes base, configuració de simbolització de
capes integrada al visor, serveis WMS externs.
• Els visors i aplicacions s’hauran d’adequar a l’aspecte visual corporatiu de
l’Ajuntament.
• Haurà de permetre la gestió dels usuaris establint diferents rols i permisos de
visualització i/o modificació de les diferents capes d’informació disponibles.
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• Haurà de complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades,
així com garantir un accés segur en les comunicacions amb el servidor i la
connexió a la base de dades.
La solució ha de permetre un número il·limitat d’usuaris. Es podrà accedir a
l’aplicació de manera restringida a la xarxa interna de l’Ajuntament, mitjançant
usuari i contrasenya, des dels navegadors d’Internet habituals (Google Chrome,
Mozilla Firefox i Internet Explorer). També incorporarà mecanismes d’assignació
de permisos a determinats conjunts d’informació i a determinats usuaris, en
funció del seu rol.
S’haurà de proporcionar suport i formació al personal municipal en la
reestructuració, optimització i manteniment de les capes de la informació
geogràfica que s’elaboraran com a cartografia de base (carrerer i mapa
topogràfic).
C)

Característiques de la base de dades territorial

Creació de la cartografia de base
L’empresa adjudicatària haurà d’organitzar i generar la base cartogràfica
municipal i que constarà de 9 capes cartogràfiques:
• Mapa topogràfic
• Mapa cadastral
• Imatges aèries (ortofotografies d’organismes oficials)
• Carrerer amb adreces postals (carrerer, portaler i toponímia)
• Límits del terme municipal
• Barris
• Districtes i seccions censals
• Creació de la cartografia de fons pel visor SIGM, i configuració de la
representació (escales, rangs, etc.)
• Cartografia i dades del planejament urbanístic
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Integració de bases de dades de gestió municipal
L’empresa licitadora haurà d’integrar amb la base de dades del SIG la plataforma
de gestió d’expedients corporativa “TAO”, de l’empresa T-SYSTEMS:
• Integració i càrrega de 3 tipus d’expedients, que seran indicats pels tècnics
municipals, de la plataforma TAO de l’empresa T-Systems
Per cadascuna de les capes cartogràfiques i bases de dades integrades,
l’empresa configurarà la representació al visor SIG, incloent la representació
segons rangs d’escala, simbolització, etiquetes, etc.
L’empresa adjudicatària indicarà el cicle de manteniment de les dades
cartogràfiques i formarà els tècnics designats per l’Ajuntament per tal de dur a
terme el correcte manteniment de la base cartogràfica, de manera que es
garanteixi la total recuperació de la informació i la seva posterior explotació per
part de tot l’Ajuntament.
D)

Característiques del sistema a càrrec de l’Ajuntament:

Seguint els requeriments mínims marcats per l’empresa adjudicatària,
l’ajuntament disposarà de la infraestructura necessària per garantir el correcte
funcionament del sistema. Disposarà dels servidors, del programari específic i
del hardware necessaris.

GARANTIA, FORMACIÓ I SUPORT
La contractació de la plataforma implicarà l’adquisició en propietat de l’aplicació
informàtica més un servei de garantia, manteniment i suport. El període de
garantia i serveis de suport serà d’un any a comptar des de la data de recepció
definitiva de la plataforma.
L’empresa contractada haurà de prestar els serveis de consultaria, suport i
formació necessaris i haurà de lliurar els manuals d’usuari i documentació
corresponents. Haurà d’incloure els següents serveis:
- Serveis de consultoria per definir conjuntament amb l’ajuntament els detalls del
sistema, la càrrega, el manteniment i l’actualització de les dades i la cartografia.
- Cursos de formació pels administradors i pels usuaris de la plataforma amb un
pac mínim de deu hores. Es lliuraran els manuals d’usuari corresponents.
- Servei de suport telefònic i via e-mail.
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Possibilitat d’opció cloud amb hosting inclòs durant sis mesos als servidors de
l’adjudicatari.

PRESENTACIÓ D’OFERTES:
Les propostes presentades hauran de complir al menys amb les característiques
tècniques i funcionals descrites en aquest document i que tenen el caràcter de
mínims.
La plataforma tecnològica de les empreses que no compleixi amb els
requeriment tècnics i funcionals descrits es consideraran incompatibles amb la
proposta de contractació de la plataforma SIGM plantejada en aquest document.
A la proposta de plataforma, es descriuran les prestacions de la plataforma, amb
detall de totes les eines i possibilitats del visor així com els avantatges que
ofereix.
També es descriurà, el mètode d’elaboració del carrerer, contingut i abast de la
geodatabase.
La valoració de les ofertes es farà sobre aquestes descripcions.
Per a la valoració de l’experiència prèvia, caldrà aportar certificats, mostres i
referències d’altres treballs.
La oferta es pot presentar per correu electrònic a l’adreça jcp@molinsderei.cat
amb copia a mzl@molinsderei.cat, abans de les 15:00h del divendres 2 d’agost
de 2019.
REQUISITS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL DELS LICITADORS
Per tal d’acreditar suficient solvència tècnica els licitadors hauran de complir els
següents requisits i hauran de presentar la documentació següent:
• Els licitadors han d’acreditar haver realitzat un mínim de tres subministraments i
instal·lació de sistemes d’informació geogràfica basats en software Open Source.
Els licitadors ho acreditaran amb el corresponent certificat on s’indiqui que el
programari està funcionant correctament i és completament operatiu i les dades
i/o aplicacions integrades.
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VALORACIO D’OFERTES
Oferta econòmica (70 punts):
Es puntuarà la oferta econòmica amb fins a 70 punts.
S’assignarà la màxima puntuació a qui faci la millor oferta econòmica, i la
resta es puntuaran de forma proporcional.
Experiència, prestacions i qualitat de la proposta (30 punts):
Experiència prèvia i coneixement. Fins a 18 punts, segons el següent barem:
Es valorarà l’experiència en implantació de plataformes gis com la que es pretén
contractar, en ajuntaments: (fins a 7 punts).
Es valorarà l’experiència en implantació de plataformes i eines gis (fins a 3
punts).
Es valorarà experiències amb èxit de la integració de gestor d’expedients
MYTAO amb plataformes gis com la que es pretén contractar (fins a 5 punts).
Es valorarà també la presentació de maqueta de la plataforma (fins a 3 punts).
Abast i prestacions dels diferents components de la plataforma (geodatabase,
servidor i visor). Fins a 12 punts segons el següent barem:
Es valorarà el contingut de la geodatabase, tipus de informació que contindrà,
origen i tractament de les dades, mètodes seguits a la elaboració, actualitzacions
automàtiques de la informació, enllaços a d’altres administracions, etc. (fins a 6
punts)
Es valoraran les prestacions i eines del visor que ofereixin avantatges reals pel
treball dels tècnics municipals. (fins a 6 punts)
No es valoraran aplicacions complementàries que no s’han descrit en aquest
document, com tampoc aquelles eines o prestacions que no aportin avantatges
reals al treball dels tècnics municipals.
No es valoraran propostes que no compleixin els requisits mínims descrits en
aquest document.

Prèviament, es va contactar amb les tres empreses per confirmar que podien oferir
aquests servei i tenien capacitat per portar-lo a terme.
Un cop demanades les ofertes, les tres empreses van confirmar que havien rebut la
petició d’oferta junt amb les condicions tècniques a complir i van manifestar estar
interessats. No obstant, finalment dues d’elles van comunicar que no presentarien
oferta, i només s’ha rebut la oferta de NEXUS GEOGRAFICS.
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ANALISI I VALORACIÓ DE LA OFERTA
Oferta presentada per NEXUS:
S’ha presentat un document on descriu l’abast i prestacions de la plataforma que es
subministrarà, es detalla l’experiència de la companyia en aquest tipus de treballs i
s’indica la oferta econòmica.
Per altra banda s’han aportat diferents certificats per justificar la seva experiència i
solvència tècnica, així com un enllaç per accedir a un visor “maqueta”.
Compliment de les condicions tècniques exigides:
La proposta s’ajusta a l’objecte del contracte, la oferta econòmica està per sota del
import màxim del contracte, el termini d’execució s’ajusta i les característiques del
conjunt del sistema s’ajusten al que es sol·licitava (és open source, conté les eines
previstes, permet integrar amb TAO, etc...).
La solvència tècnica, es justifica amb l’aportació de certificats de treballs d’implantació
gis, de diferents ajuntaments i entitats.
Experiència i solvència tècnica:
Experiència, prestacions i qualitat de la proposta.
En general, del document de la oferta se’n desprèn que la plataforma que es proposa,
ja ha sigut implantada amb èxit en altres ajuntaments i per tant es tracta d’un sistema
àmpliament testat i verificat.
Els treballs realitzats per NEXUS en diferents ajuntaments, els dona un molt bon
coneixement de les necessitats de l’administració local.
Cal destacar també que ja han fet integracions del mateix gestor d’expedients que
utilitza l’ajuntament de Molins de Rei amb plataformes gis.
A banda de l’experiència amb ajuntaments, també aporten experiències en treballs de
GIS per a altres corporacions i entitats.
Per avalar la seva experiència, s’han aportat certificats.
Aspectes destacats de la proposta:
En quant a l’abast i funcionalitats dels diferents components de la plataforma, cal
destacar-ne alguns que donen un valor afegit respecte de les condicions tècniques
mínimes demanades:
Pel que fa a prestacions i eines del visor, cal destacar que són molt interessants i útils
pel treball dels tècnics, la possibilitat que ofereix d’importar llistats en format excel, des
del mateix visor. Permet en qüestió de segons que un tècnic pugui ubicar i representar
sobre el mapa un llistat d’expedients, inspeccions fetes, o altres dades generades amb
el dia a dia de la seva tasca habitual, de forma senzilla i ràpida, i sense necessitat de
tindre coneixements informàtics.
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Un altre, utilitat destacable per a la seva aplicació, és que la URL inclou els paràmetres
del mapa tal i com s’està visualitzant. Això ofereix la possibilitat que un tècnic pugui
compartir amb un altre tècnic el mapa tal com l’està veient, mateix nivell de zoom,
mateixes capes actives, etc.
També es considera interessant, el fet d’incorporar una eina per fer cerca de capes,
funcionalitat molt útil atès que un visor pot arribar a tenir centenars de capes
d’informació. També dona la possibilitat d’agrupar les capes per temàtiques.
Habitualment, la llegenda és independent del selector de capes, al visor proposat, el
selector de capes, és al mateix temps llegenda. Això dona més facilitat per interpretar
el mapa al lligar grafismes i capes de forma molt evident.
El visor no només permet mostrar el parcel·lari del cadastre, tal i com es demanava,
sinó que a més es pot consultar el parcel·lari històric.
Opció de generar nous visors per a temes específics, a partir del visor principal.
Disposa d’una API de mapes per facilitar l’incrustat de mapes en web’s municipals.
Pot oferir serveis wms de forma lliura per a tercers, així com també conjunts de dades
en altres formats.
Alguns conjunts generats per altres administracions, es mostren mitjançant connexions
que actualitzen la informació automàticament i que permeten accedir al propi web de
l’administració responsable mitjançant un enllaç. És el cas de la cartografia cadastral
que permet accedir a la fitxa cadastral de la finca, o el planejament de la AMB amb
connexió cap al registre de planejament de la generalitat.
Valoració de la oferta:
Atès que és la única oferta que s’ha presentat, comporta que és la que ofereix la baixa
més alta.
També aporta experiència en els tres apartats puntuables, per tant també obté la
màxima puntuació en aquests apartats.
Concretament, com a experiència en implantació en altres ajuntaments, de
plataformes gis com la que es pretén contractar, s’ha aportat certificats d’implantació
dels Ajuntaments de Valls, Blanes, Mont Roig i Sant Feliu de Guixols.
Per l’experiència en implantació de plataformes i eines gis, s’aporten certificats
d’implantació d’empreses com Synetic, altres entitats com AMB i Autoritat Portuaria.
Per l’experiència en integració del gestor d’expedients TAO amb plataformes gis,
s’aporten certificats d’integracions de l’Ajuntament de Palafrugell, Pineda de Mar i Sant
Boi de Llobregat
El fet de facilitar un enllaç amb un visor de demo també li permet obtenir la màxima
puntuació en l’apartat de maqueta. Tot i que certes funcionalitats, òbviament, no s’han
pogut provar al no poder accedir a les bases de dades (funcions de manteniment i
edició de les dades) i s’ha considerat correcte les explicacions del document presentat.
En quant a l’apartat d’abast i prestacions tècniques de la plataforma, s’aprecia que hi
ha tot un seguit de funcionalitats que es consideren que aporten un valor afegit
respecte dels requeriments bàsics i poden obtenir una puntuació elevada.
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En resum es pot considerar, que la oferta ha obtingut la màxima puntuació en
els diferents apartats, fent un total de 100 punts.
Conclusions:
Per a la contractació mitjançant procediment de contracte menor, s’ha demanat oferta
a tres proveïdors diferents, tots tres del sector i amb capacitat per donar el servei.
Tot i haver mostrat interès en la realització del servei, finalment només l’empresa
CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL ha presentat oferta.
Atès que és la única proposta presentada i vist que s’ajusta al servei que es
pretén contractar, tant pel que fa a les condicions tècniques, com als terminis i
preu, es proposa encarregar a CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS,
SL la prestació del servei de SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D’UN
SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA A L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI,
d’acord amb les condicions tècniques requerides i a la oferta presentada, per un
import de 13.500 € (IVA exclòs), que un cop afegit l’IVA fa un total de 16.335
euros.
El pagament del preu del contracte es farà repartit en dos pagaments, un primer
pagament per valor del 50% en el moment del lliurament del programari, i el 50%
restant en el moment del lliurament definitiu, amb la implantació completa i acabada la
formació
Es fa constar la inexistència de qualsevol de les circumstàncies de fraccionament de
l’objecte del contracte en la prestació del “Servei d’implantació d’un GIS municipal per
l’Ajuntament de Molins de Rei”, objecte del present contracte i de qualsevol finalitat
d’eludir l’aplicació de les regles generals de contractació, així com que l’empresa
CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, SL (NEXUS) no ha subscrit amb
l’Ajuntament de Molins de Rei i amb aquest mateix objecte o prestacions
substancialment coincidents, més contractes menors que individualment o
conjuntament superin la xifra de 15.000 €, IVA exclòs

Molins de Rei, 8 d’agost de 2019
El tècnic del contracte:
Arquitecte tècnic municipal
Negociat d’oficina tècnica i obra pública
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