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Informe

Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres
Emès per: Marc Batalle Bonet, tècnic de Promoció Econòmica
Relatiu a: Contractació dels serveis de desenvolupament i desplegament d'un sistema
TIC per a la coordinació del sector de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) i
la visualització de l'oferta cultural, en el marc PECT ICC - FEDER 2014-2020
Antecedents, fets i consideracions:
En data 25 d'abril de 2018 es publica al DOGC núm.7606 la Resolució GAH/815/2018, de
19 d'abril, de concessió de subvencions als projectes d'especialització i competitivitat
territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/ 95/2016, de 26 d'abril), en la qual l'Ajuntament de
Girona consta com a entitat beneficiària del cofinançament FEDER en el marc PO FEDER
de Catalunya 2014-2020.
D'acord a aquesta resolució definitiva, l'Ajuntament de Girona és entitat beneficiària del
PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial amb
cofinançament en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya a 2014-2020, i en un
25% per la Diputació de Girona.
Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis de desenvolupament i
desplegament d'un sistema TIC per a la coordinació del sector de les Indústries Culturals i
Creatives (ICC) i la visualització de l'oferta cultural, en el marc del Projecte d'Especialització
i Competitivitat Territorial "Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn
territorial" (PECT ICC), d'acord amb les característiques especificades en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
Aquest sistema consta d'una plataforma virtual de comunicació i interacció de la comunitat
creativa, i d'un conjunt de webs culturals dirigits a difondre de forma dinàmica les activitats i
els agents culturals de Girona i el seu entorn urbà, amb l'objectiu d'augmentar el consum
cultural i ampliar els públics existents.
D'acord amb l'article 25 de llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, són competències pròpies de l'Ajuntament de Girona la promoció de la cultura i
equipaments culturals, així com la promoció dins del terme municipal de la participació dels
ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i la comunicació. A
aquests efectes pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
D'altra banda, en el Pla de govern 2019-2023 de l'Ajuntament de Girona s'estableix una
aposta per la cultura tecnològica. En el marc del projecte Girona ciutat tecnològica, es
preveu dotar la ciutat de nous equipaments culturals, així com posar a l'abast de la
ciutadania les eines tecnològiques necessàries per aconseguir una millor qualitat en el
servei. L'objectiu d'aquestes mesures és fomentar una indústria amb identitat local i
capacitat de concebre productes exclusius, de qualitat i innovadors en l'àmbit dels
productes turístics, culturals i esportius, amb el suport de les noves tecnologies i amb un
enfocament calidoscòpic on intervinguin gran part de les activitats que composen les ICC.
El PECT ICC està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de
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la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en
un 25% per la Diputació de Girona. El seu objectiu estratègic és afavorir un marc de
visualització, cooperació i cohesió que impulsi el sector de les ICC perquè esdevingui un
dels eixos vertebradors d'especialització econòmica del territori gironí, a partir del
desplegament de programes de creació de públics, promoció de nous formats i llenguatges
narratius basats en les TIC, i programes de suport a la creació i professionalització.
L'Ajuntament de Girona, com a entitat beneficiària del projecte, és responsable de
l'execució de les dues operacions següents:
Operació "Oficina de Gestió i Foment de les Arts". Té per objectiu proporcionar a l'àmbit de
les indústries culturals i creatives una oficina de gestió i coordinació especialitzada que
faciliti l'assessorament i suport al sector, impulsi la creació, producció, exhibició i promoció
exterior de projectes culturals, en la que es fomenti les dinàmiques de treball col·laboratiu i
d'economia compartida, utilitzant recursos tecnològics innovadors per propel·lir la
competitivitat de les ICC en el mercat global. Consta de les cinc actuacions següents:
1.Reforma i adequació de l'antic cinema modern com a oficina de gestió, coordinació i
foment de les arts.
2.Creació d'una eina TIC transversal de coordinació del Sector de les ICC
3.Creació de Marca i Comunicació: Girona Crea
4.Creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu
5.Foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la música i cinema audiovisual
Operació "Centre de Creació i Exhibició de les Arts". Té per objectiu posar en funcionament
espais de creació i producció sorgits dins de l'àmbit de les indústries culturals i creatives en
què es potenciï la producció de projectes visuals i audiovisuals. Consta de les dues
actuacions següents:
1.Banc d'equipament especialitzat i laboratoris de les Indústries Culturals i Creatives.
2.Xarxa d'espais de creació i d'exhibició de les Indústries Culturals i Creatives
3.Prova pilot. Creadors d'itineraris d'experimentació innovadora del patrimoni.
Els serveis que són objecte d'aquest contracte s'emmarquen en l'operació "Oficina de
Gestió i Foment de les Arts". En aquest sentit, l'actuació 2 (Creació d'una eina TIC
transversal de coordinació del sector de les ICC) d'aquesta operació contempla la creació
d'una eina TIC que serveixi d'instrument per coordinar el sector i fer-lo visible al públic
general potenciant les dinàmiques de treball col·laboratiu en línia. Alhora, l'actuació 4
(Creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu) preveu el oment del
consum cultural mitjançant tecnologies innovadores per augmentar el públic actiu i utilitzar
els mitjans digitals per a la creació de públics i de continguts culturals.
Responent a aquestes directrius, l'equip del PECT ICC, amb la col·laboració d'un
assessorament extern, ha definit un sistema TIC per la coordinació del sector de les ICC i
per la visualització de l'oferta cultural i dels recursos per la creació.
Objecte del contracte:
Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis de desenvolupament i
desplegament d'un sistema TIC per a la coordinació del sector de les Indústries Culturals i
Creatives (ICC) i la visualització de l'oferta cultural, en el marc del Projecte d'Especialització
i Competitivitat Territorial "Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn
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territorial" (PECT ICC), per procediment obert, d'acord amb les característiques
especificades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
La complexitat tècnica del servei requereix una integració operativa de les prestacions de
desenvolupament de software i disseny web. Igualment, la fase de manteniment s'entén
com una continuació de la prestació de la fase de desenvolupament en el marc d'una
mateixa unitat funcional. Per aquests motius no procedeix la divisió en lots del contracte, en
el sentit que la divisió i realització independent de les prestacions dificultaria la correcta
execució tècnica del contracte, tenint en compte que les diferents prestacions han de
formar un conjunt homogeni a nivell funcional i la seva realització ha de ser coordinada.
Motivació de la necessitat del contracte:
La complexitat per desenvolupar un projecte integral amb convivència amb els sistemes
actuals de l'Ajuntament, necessita d'un equip professional expert i amb experiència per tal
de desenvolupar i integrar els sistemes tecnològics definits al plec de prescripcions
tècniques i garantir la seva posta en marxa i el seu bon funcionament.
Insuficiència de mitjans propis:
L'estructura actual de l'equip tècnic del PECT ICC de l'Ajuntament amb capacitació tècnica
per prestar aquest servei és insuficient, donada l'especialització del contracte. Les
actuacions 2 (Creació d'una eina TIC transversal de coordinació del Sector de les ICC)
actuació 4 (Creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu) de
l'operació 2 (Oficina de gestió i foment de les arts) del PECT ICC no preveu personal
especialitzat per realitzar aquest tipus de tasques i per això es fa necessari contractar el
servei a una empresa especialitzada en desenvolupament de software i disseny web.
Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació del contracte s'estableix en dos-cents vuitanta-vuit mil trescents quaranta-tres euros (288.343,00€), IVA inclòs.
Durada del contracte:
El contracte s'iniciarà l'endemà de la seva signatura i tindrà un termini de finalització màxim
fixat el 31 de desembre de 2022. Les fases s'executaran en períodes de 8 mesos per a la
fase A (desenvolupament i desplegament del sistema TIC) i de 2 anys per a la fase B
(manteniment del sistema TIC).
Valor estimat del contracte i procediment:
Atès que el valor estimat del contracte és de dos-cents trenta-vuit mil tres-cents
(238.300,00€), IVA exclòs, el procediment d'adjudicació a seguir és el procediment obert.

Fonament jurídic:
Atès que el contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, d'acord amb el
previst als articles 25 i 17 de la llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 (d'ara endavant
LCSP).
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Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per a
l'adjudicació del contracte és procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, en virtut
dels articles 21.1.b), 131 i 156 de la LCSP.
Atès que l'Ajuntament de Girona és entitat beneficiària del PECT Indústries Culturals i
Creatives de Girona i el seu entorn territorial amb cofinançament en un 50% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del
Programa operatiu FEDER de Catalunya a 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de
Girona, d'acord a la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril.
De conformitat amb l'article 116 i 117 de la LCSP, sobre l'expedient de contractació i
l'aprovació del mateix.
Es proposa:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis de desenvolupament i
desplegament d'un sistema TIC per a la coordinació del sector de les Indústries Culturals i
Creatives (ICC) i la visualització de l'oferta cultural, en el marc del Projecte d'Especialització
i Competitivitat Territorial "Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn
territorial" (PECT ICC), incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del
LCSP, amb càrrec a les partides pressupostàries 2020 600 43382 22799 - PECT ICC OP2
ACT2 EINA TIC DE COORDINACIÓ SECTOR TIC. 2020 600 43382 22799 - PECT ICC
OP2 ACT 4 CREACIÓ I CAPATACIÓ DE PÚBLICS EN ELS ÀMBITS CULTURAL,
ARTÍSTIC I CREATIU. 2021 500 33301 21200 - MANTENIMENT EQUIPAMENTS
CULTURALS. 2022 500 33301 21200 - MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS.
Pels anys 2021 i 2022, com sigui que es tracta d'una despesa de caràcter plurianual, la
seva aprovació queda condicionada a l'aprovació del pressupost.
El PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial és un projecte
cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya a 2014-2020, i en un
25% per la Diputació de Girona.
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CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
OBJECTE DEL CONTRACTE:
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Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis de desenvolupament i
desplegament d’un sistema TIC per a la coordinació del sector de les Indústries
Culturals i Creatives (ICC) i la visualització de l’oferta cultural, en el marc del
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial "Indústries Culturals i
Creatives de Girona i el seu entorn territorial" (PECT ICC), d’acord amb les
característiques especificades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Aquest sistema consta d’una plataforma virtual de comunicació i interacció de la
comunitat creativa, i d’un conjunt de webs culturals dirigits a difondre de forma
dinàmica les activitats i els agents culturals de Girona i el seu entorn urbà, amb
l’objectiu d’augmentar el consum cultural i ampliar els públics existents.
D’acord amb l’article 25 de llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, són competències pròpies de l’Ajuntament de Girona la promoció
de la cultura i equipaments culturals, així com la promoció dins del terme
municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les
tecnologies de la informació i la comunicació. A aquests efectes pot promoure
activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats
i aspiracions de la comunitat veïnal.
D’altra banda, en el Pla de govern 2019-2023 de l’Ajuntament de Girona
s’estableix una aposta per la cultura tecnològica. En el marc del projecte Girona
ciutat tecnològica, es preveu dotar la ciutat de nous equipaments culturals, així
com posar a l'abast de la ciutadania les eines tecnològiques necessàries per
aconseguir una millor qualitat en el servei. L’objectiu d’aquestes mesures és
fomentar una indústria amb identitat local i capacitat de concebre productes
exclusius, de qualitat i innovadors en l’àmbit dels productes turístics, culturals i
esportius, amb el suport de les noves tecnologies i amb un enfocament
calidoscòpic on intervinguin gran part de les activitats que composen les ICC.
El PECT ICC està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
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Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona. El seu objectiu
estratègic és afavorir un marc de visualització, cooperació i cohesió que impulsi
el sector de les ICC perquè esdevingui un dels eixos vertebradors
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d'especialització econòmica del territori gironí, a partir del desplegament de
programes de creació de públics, promoció de nous formats i llenguatges
narratius basats en les TIC, i programes de suport a la creació i
professionalització. L’Ajuntament de Girona, com a entitat beneficiària del
projecte, és responsable de l’execució de les dues operacions següents:

x

Operació “Oficina de Gestió i Foment de les Arts”. Té per objectiu
proporcionar a l’àmbit de les indústries culturals i creatives una oficina de
gestió i coordinació especialitzada que faciliti l’assessorament i suport al
sector, impulsi la creació, producció, exhibició i promoció exterior de
projectes culturals, en la que es fomenti les dinàmiques de treball
col·laboratiu i d’economia compartida, utilitzant recursos tecnològics
innovadors per propel·lir la competitivitat de les ICC en el mercat global.
Consta de les cinc actuacions següents:

1. Reforma i adequació de l’antic cinema modern com a oficina de gestió,
coordinació i foment de les arts.
2. Creació d’una eina TIC transversal de coordinació del Sector de les
ICC
3. Creació de Marca i Comunicació: Girona Crea
4. Creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu
5. Foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la música i
cinema audiovisual

x

Operació “Centre de Creació i Exhibició de les Arts”. Té per objectiu posar
en funcionament espais de creació i producció sorgits dins de l’àmbit de
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les indústries culturals i creatives en què es potenciï la producció de
projectes visuals i audiovisuals. Consta de les dues actuacions següents:
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1. Banc d’equipament especialitzat i laboratoris de les Indústries
Culturals i Creatives.
2. Xarxa d’espais de creació i d’exhibició de les Indústries Culturals i
Creatives
3. Prova pilot. Creadors d’itineraris d’experimentació innovadora del
patrimoni.

Els serveis que són objecte d’aquest contracte s’emmarquen en l’operació
“Oficina de Gestió i Foment de les Arts”. En aquest sentit, l’actuació 2 (Creació
d’una eina TIC transversal de coordinació del sector de les ICC) d’aquesta
operació contempla la creació d’una eina TIC que serveixi d’instrument per
coordinar el sector i fer-lo visible al públic general potenciant les dinàmiques de
treball col·laboratiu en línia. Alhora, l’actuació 4 (Creació i captació de públics en
els àmbits cultural, artístic i creatiu) preveu el oment del consum cultural
mitjançant tecnologies innovadores per augmentar el públic actiu i utilitzar els
mitjans digitals per a la creació de públics i de continguts culturals.
Responent a aquestes directrius, l’equip del PECT ICC, amb la col·laboració d’un
assessorament extern, ha definit un sistema TIC per la coordinació del sector de
les ICC i per la visualització de l’oferta cultural i dels recursos per la creació.
La complexitat tècnica del servei requereix una integració operativa de les
prestacions de desenvolupament de software i disseny web. Igualment, la fase
de manteniment s’entén com una continuació de la prestació de la fase de
desenvolupament en el marc d’una mateixa unitat funcional. Per aquests motius
no procedeix la divisió en lots del contracte, en el sentit que la divisió i realització
independent de les prestacions dificultaria la correcta execució tècnica del
contracte, tenint en compte que les diferents prestacions han de formar un
conjunt homogeni a nivell funcional i la seva realització ha de ser coordinada.
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El present contracte no té per objecte la contractació de personal.
L'estructura actual de l'equip tècnic del PECT ICC de l'Ajuntament amb
capacitació tècnica per prestar aquest servei és insuficient, donada
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l'especialització del contracte. Les actuacions 2 (Creació d’una eina TIC
transversal de coordinació del Sector de les ICC) actuació 4 (Creació i captació
de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu) de l'operació 2 (Oficina de
gestió i foment de les arts) del PECT ICC no preveu personal especialitzat per
realitzar aquest tipus de tasques i per això es fa necessari contractar el servei a
una empresa especialitzada en desenvolupament de software i disseny web.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
La unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte és l’Àrea
de Promoció Econòmica.
La persona responsable del contracte, d’acord amb l’article 62 LCSP, és el Sr.
Marc Batallé Bonet, tècnic del PECT ICC. Correspon a la persona responsable
del contracte les següents funcions:
-

Supervisar l’execució del contracte, prendre les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la
prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de
contractació.

-

Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.

-

Emetre informe en què es determini si el retard en l’execució dels treballs
és imputable o no al contractista.

CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA:
CPV 72212517-6 Serveis de desenvolupament de software TI
CPV 72413000-8 Serveis de disseny de llocs web
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
288.343,00€ IVA inclòs / 238.300,00€ + 50.043,00€ IVA
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Quadre de despesa:
Any

Orgànic

Programa

Econòmic

Import net

2020

600

43382

22799

141.000,00 €

2020

600

43384

22799

2021

500

33301

2022

500

33301

%
IVA

Import IVA

Import total

21

29.610,00 €

170.610,00 €

77.300,00 €

21

16.233,00 €

93.533,00 €

21200

10.000,00 €

21

2.100,00 €

12.100,00 €

21200

10.000,00 €

21

2.100,00 €

12.100,00 €

Pressupost base

288.343,00 €

Partides pressupostàries:
2020 600 43382 22799 – PECT ICC OP2 ACT2 EINA TIC DE COORDINACIÓ
SECTOR TIC.
2020 600 43382 22799 – PECT ICC OP2 ACT 4 CREACIÓ I CAPATACIÓ DE
PÚBLICS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, ARTÍSTIC I CREATIU.
2021 500 33301 21200 – MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS
2022 500 33301 21200 – MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS

Pels anys 2021 i 2022, com sigui que es tracta d’una despesa de caràcter
plurianual, la seva aprovació queda condicionada a l’aprovació del
pressupost.
El PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial és un
projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya a 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.
Estudi econòmic
El pressupost es desglossa de la manera següent:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Costos directes
Manteniment
Configuració de certificats digitals

Import

Percentatge

115.587,51

48,51%

20.000,00

8,39%

2.598,94

1,09%
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Costos indirectes

87.171,49

36,58%

Benefici industrial

12.942,06

5,43%

238.300,00

100,00%

Total
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ESTAT
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IVA
Total IVA inclòs

50.043,00
288.343,00

Per la determinació del pressupost base de licitació es parteix del cost salarial
establert en el conveni col·lectiu sectorial de referència, prenent com a base la
categoria professional del perfil requerit per al desenvolupament del servei. A
l’esmentat cost se li aplicarà el cost de la Seguretat Social.
Per determinar el Pressupost Base de licitació s’ha realitzat una anàlisi del sector
de les empreses objecte del contracte, d’acord amb codi CNAE corresponent,
que tenen el domicili fiscal a Catalunya i prenent com a referència els darrers
comptes anuals publicats al registre mercantil corresponent. A continuació, es
consoliden tots els comptes de les empreses en un únic quadre de pèrdues i
guanys i es calculen els percentatges en relació amb els ingressos d’explotació
de cada concepte de despesa i del benefici d’explotació.
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Anualitat 2017

Percentatge

4.379.683,00

100,00%

936.202,00

21,38%

Altres despeses d'explotació

1.423.435,00

32,50%

Despeses de personal

1.575.637,00

35,98%

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat

198.175,00

4,52%

Resultat d'explotació

246.234,00

5,62%

Ingressos d'expotació
Consum de mercaderies
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Per calcular el preu unitari del contracte es considera un 90 % de cost de mà
d’obra directa sobre el total de les despeses de personal del sector, i un benefici
industrial del 5,43%.
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Finalment, el pressupost base de licitació es divideix en els diferents tipus de
costos següents:
x

Costos directes: estan formats pel cost de la mà d’obra directa i el consum
de mercaderies i de materials utilitzats en la prestació del servei.

x

Costos indirectes: estan formats per la resta de partides; és a dir, les altres
despeses d’explotació (que inclouen serveis exteriors, subministraments,
costos d’estructura, etc.), les amortitzacions de l’immobilitzat i la resta de
les despeses de personal que no són directes (el 2,5 % restant són costos
indirectes).

CÀLCUL DE LA MÀ D'OBRA DIRECTA I DEL PBL
Cos
Cost
t
unitari
Categoria
% Seg.
unitari
Núm.
AMB
professional
Social
sense
hores
Seg.
Seg.
Social
Social

Import de
la MOD

Cap de projecte
/ Analísta

33,00

18,21

13,69

640,00

11.652,93

Programador
sènior

33,00

13,09

9,84

1.840,00

24.080,45

Programador
junior

33,00

11,72

8,81

1.600,00

18.747,68

Dissenyador/a
gràfic/a web

33,00

11,72

8,81

640,00

7.499,07

Maquetador

33,00

11,72

8,81

640,00

7.499,07

5.360,00

69.479,20

Total
Percentatge
de la MOD
sobre el total
del cost de mà
d'obra

90,00

Pressupost
Base de
Licitació

214.584,73

Factor
correcció
6%

215.701,06
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Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte (VEC) és de 238.300,00€ (sense IVA).
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Any

VEC prestació

2020

218.300,00 €

2021

10.000,00 €

2022

10.000,00 €

VEC
eventuals
prorrogues

VEC
VEC
modificacions
altres
previstes
conceptes

TOTAL

238.300,00 €

MODIFICACIONS CONVENCIONALS:
El present contracte no contempla modificacions.
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic i de conformitat
amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
INICI, DURADA I POSSIBLES PRÒRROGUES DEL CONTRACTE:
El contracte s’iniciarà l’endemà de la seva signatura i s’haurà d’executar en 32 mesos.
Les fases s’executaran en períodes de 8 mesos per a la fase A (desenvolupament i
desplegament del sistema TIC) i de 2 anys per a la fase B (manteniment del sistema
TIC).
El contracte no podrà ser prorrogable.

FORMA DE PAGAMENT:
L’empresa adjudicatària tindrà dret a dotze abonaments, un per a cada fita.
Aquests abonaments es faran efectius a la finalització de cada fita segons el que
estableix el PPT, tal com es detalla a continuació:
FASES DE TREBALL
FASE A
FITA
1
2

%
-

Accés a la plataforma
Gestió d’usuaris
Taulells de control
Perfils d’usuaris
Notificacions

import

8,53

20.322,67 €

8,53

20.322,67 €
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3

-

Gestió d’operadors
Cercadors

8,53

20.322,67 €

4

-

Agenda de programadors

8,53

20.322,67 €

-

Publicació de continguts al conjunt de
webs culturals
Avaluació d’activitats
Valoració d’activitats
Gestor de publicacions
Xat
Web d’aterratge
Web de difusió de l’oferta cultural
Web de difusió de serveis i recursos per
a la creació i producció artística
Web de difusió de l’oferta formativa
artística
Web de difusió de serveis i recursos per
a la producció cinematogràfica
Web de difusió de continguts culturals en
format audiovisual
Gestor de preferències/Recomanem
Gestor de butlletins
Gestor dels carnets culturals
Tractament de dades

8,53

20.322,67 €

8,53

20.322,67 €

16,22

38.650,00 €

16,22

38.650,00 €

4,00

9.532,00 €

4,00

9.532,00 €

5

6

7

-

8

-

9
10

-

FASE B
11

Manteniment 2021

4,2

10.000,00 €

12

Manteniment 2022

4,2

10.000,00 €

100,00

238.300,00 €

TOTAL

El pagament de les factures es farà efectiu prèvia presentació de la factura i una
vegada hagi estat degudament conformada pel responsable del contracte.
Les fases queden descrites al Plec de Prescripcions Tècniques.
TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Els articles 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, diuen expressament que l’adjudicació dels contractes es
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realitzarà, ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el restringit, amb les
excepcions recollides als articles 166 i següents de la LCSP sobre procediment
negociat.
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Es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, atès que el Valor
Estimat del Contracte de 238.300,00€ supera la xifra prevista a l’article 21.1.b)
de la LCSP modificada per l’Ordre Ministerial HFP/1298/2017, de 26 de
desembre, pel que es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a
efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1
de gener de 2018, i que fixa el llindars a efectes d’aplicació dels procediments
de contractació establint-lo, en el cas de contractes de subministraments en
221.000 euros de valor estimat del contracte.
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
La solvència econòmica de l’empresa serà acreditada mitjançant la declaració
del volum anual de negoci per un import igual o superior al Valor Estimat del
Contracte, essent de 238.300,00 €, IVA exclòs.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA:
Les empreses hauran d’acreditar la realització d’un mínim de dos treballs o
projectes diferents per a organitzacions públiques o privades en el transcurs dels
últims tres anys, que siguin equiparables pel que fa al valor estimat del contracte,
i que tinguin característiques similars les especificades en el Plec de
Prescripcions Tècniques. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari d’aquests
treballs.
També es considerarà correcte si l'import anual es demostra per la suma de
diferents contractes en una mateixa anualitat, sempre i quan es tractin de serveis
similars al present contracte pel que fa a l'objecte.
Els treballs o projectes efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic
o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; en
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el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de
contractació per l'autoritat competent.
SUBCONTRACTACIÓ
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El licitador podrà subcontractar terceres empreses per a la prestació dels serveis
objecte de contractació.
Les empreses hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, amb expressa indicació de l’import, el nom o el perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica, i la persona de contacte dels subcontractats a qui s’encomani la seva
realització. Un cop adjudicat el contracte, l’empresa haurà de comunicar a l’òrgan
de contractació les subcontractacions d’acord amb el previst a l’article 215.2.b
de la LCSP.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un
termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. El responsable
del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del
pagament del preu als subcontractistes.
L’empresa haurà d’informar, per cadascuna de les fites del contracte i sempre
que ho requereixi el responsable del contracte, l’estat en què es trobin les seves
subcontractacions, així com els resultats dels controls de qualitat que efectuï
sobre les empreses subcontractades.
Les tasques relacionades amb el control dels terminis de producció, la
interlocució amb el responsable del contracte i el desenvolupament dels apartats
del sistema que requereixin més complexitat tècnica són considerades crítiques
atès que afecten elements nuclears del servei i la seva execució d’acord amb
l’oferta presentada i els compromisos contrets. Per aquest motiu la seva
prestació ha recaure directament en el contractista, en concret en les figures de
cap de projecte i desenvolupador sènior, i no podran ser objecte de
subcontractació.
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Només es preveu un nivell de subcontractació. Aquesta limitació ve motivada per
considerar que establir més d’un nivell de subcontractació pot comportar unes
condicions econòmiques i laborals desfavorables per a les empreses
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subcontractades.
CESSSIÓ DEL CONTRACTE:
Per a la cessió dels drets i les obligacions del contracte a tercers, s’exigiran al
licitador el compliment dels requisits previstos a l’article 214.2 de la LCSP.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
D’acord amb l’article 202 de la LCSP s’estableix la condicions especials
següents, de caràcter social i mediambiental, respectivament:
1. L’empresa contractista ha de mantenir durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta,
segons el conveni que sigui d’aplicació. El responsable del contracte
podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha
complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.
2. Els residus generats durant qualsevol prestació seran tractats d’acord
amb la normativa vigent sobre gestió de residus que correspongui.
Les empreses contractistes establiran i adoptaran, amb caràcter general,
les mesures preventives oportunes basades en les bones pràctiques de
gestió mediambiental, independentment de l’emplaçament en el que es
realitzarà l’actuació, i específicament evitaran: abocaments líquids no
desitjats, emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls, fuites,
vessaments i contaminació del sòl, abandonament de qualsevol tipus de
residu, gestionar incorrectament els residus definits com a perillosos,
emmagatzemar o manipular inadequadament els productes químics i
mercaderies o productes perillosos.
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3. Amb la finalitat de promoure el treball de persones amb dificultats
particulars d’inserció en el mercat laboral, i en aplicació del Protocol per
la Contractació responsable de l’Ajuntament de Girona, aprovat per acord
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del Ple municipal de data 13 d’octubre de 2013, l’empresa adjudicatària
haurà de destinar com a mínim un 5% de les hores totals de treball anuals,
a persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, segons
l’article 6.
Per donar compliment a la present condició especial d’execució, la
selecció dels treballadors/es es realitzarà d’acord amb l’article 15 del
Protocol.
Aquesta condició especial d’execució tindrà la condició d’obligació
essencial als efectes d’aplicar el règim de resolució del contracte, en els
termes previstos a l’article 211.1 de la LCSP.
OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI:
L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està
obligada a:
a. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també serà l'enllaç amb els corresponents
serveis municipals i el responsable del contracte.
b. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com
ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels
residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del
contracte) d’acord amb la legislació vigent.
c. El servei contractat estarà sotmès al control i vigilància de l’Ajuntament de
Girona mitjançant el responsable municipal del contracte.
d. Així mateix, l’adjudicatari aportarà els seus mitjans propis en el sentit de
garantir els recursos humans necessaris, per a la bona execució de
l’objecte del contracte, així com la previsió de substitucions necessàries
per a l’assoliment de les necessitats del servei. També assumirà a la
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vegada el poder inherent d’ell com a empresari sobre el personal que
integra l’equip encarregat de l’execució del contracte.
La selecció, formació necessària, aprenentatge i reciclatge normatiu del
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personal correspondrà exclusivament a l’adjudicatari, sense que s’afecti
en cap cas la prestació del servei.
Així, malgrat els objectius i requisits mínims tècnics que s’han de complir,
així com la necessitat de coordinació necessària amb els serveis
municipals per a la bona consecució de l’objecte del contracte, en cap cas
el personal encarregat de l’execució del contracte, no forma part de l’àmbit
organitzatiu de l’Ajuntament i per tant no serà municipal ni tindrà cap
relació laboral amb l’Ajuntament de Girona.
e. Lliurar tota la documentació que, en qualsevol moment de la vigència del
contracte, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte a
l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per
l'empresa en el contracte, així com pel que fa a la Legislació d’Integració
de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars dificultats
d'inserció al mercat laboral, la subcontractació de Centres Especials de
Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i
obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.
f. Tractament de dades personals
El present contracte és per a la realització d’un programari que en cap cas
recollirà dades personals reals en servidors diferents als de l’Ajuntament.
El responsable del tractament és l’Ajuntament i l’adjudicatari serà
l’encarregat del tractament en quan a la possibilitat d’accés als servidors
i a les dades de l’Ajuntament ja sigui per tasques d’instal·lació, millora o
manteniment.
L’adjudicatari està obligat a complir la normativa sobre protecció de dades
de caràcter personal, d'acord a l'establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals. També s’haurà de complir el que regula el Reglament General de
Protecció de Dades de l’Unió Europea 2016/679, del Parlament Europeu
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i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. A aquests
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efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec
de Prescripcions Tècniques, l’adjudicatari també haurà de:
x

Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què
tingui accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal
efecte, l'adjudicatari/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà
abans de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu
necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia,
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què
estiguin exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

x

D’acord amb la normativa vigent, les mesures de seguretat exigibles
als fitxers i tractaments de dades de caràcter personal es classifiquen
en tres nivells (bàsic, mitjà i alt), en funció de les dades de què es
tracti o de la finalitat que tinguin. Aquestes mesures de seguretat
implantades per l’adjudicatari són les corresponents al nivell requerit
alt, i són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips,
sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de
les dades en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre i el Reglament General de Protecció de Dades

x

Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les
instruccions que a l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma
confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió,
publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte
s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució
o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
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En el supòsit que l’adjudicatari hagi obtingut per raó del contracte
accés a dades de caràcter personal, aquestes s’hauran de tornar a
l’Ajuntament en tots els casos d’extinció contractual, i també qualsevol
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suport o document en què consti alguna dada objecte del tractament,
així com l’eliminació de les mateixes dins el termini previst segons la
llei.
x

Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida,
difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes
en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

g. Propietat intel·lectual i drets d’explotació:
La propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament
del servei objecte d’aquest contracte, serà totalment i exclusiva de
l’Ajuntament de Girona, inclosa la documentació generada en qualsevol
suport i format. Els productes i subproductes derivats no podran ser
utilitzats sense permís explícit. L'adjudicatari podrà fer ús d’aquests, ja
sigui com a referència o com a base de futurs treballs, sempre que compti
per a això amb l'autorització expressa, per escrit, de l’Ajuntament de
Girona.
L’empresa adjudicatària accepta expressament que els drets d’explotació
dels materials derivats d’aquest plec corresponen únicament i exclusiva a
l’Ajuntament de Girona. Així doncs, el contractista cedeix, amb caràcter
d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació dels treballs objecte
d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció,
transformació o modificació i qualsevol d’altre dret susceptible de cessió
en exclusiva, d’acord amb la legislació sobre drets de propietat
intel·lectual.
En totes les accions i materials d’informació i comunicació caldrà
especificar que el servei contactat és objecte de cofinançament en un 50%
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
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Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020 i en un 25 % per la Diputació de Girona. A tal efecte, caldrà seguir
allò previst al Manual pràctic d’informació i comunicació de les operacions
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cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Igualment, l’adjudicatari ha de complir amb les
obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex
XII, apartat 2.2. del Reglament (UE) núm. 1303/2013, que regula les
responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i
comunicació destinades al públic.
h. L’empresa adjudicatària haurà d’assistir a les reunions convocades per
part de l’Ajuntament, a les dependències municipals o a on se li indiqui,
en un termini de com a màxim 48 hores després d’haver estat
convocada.
i. L’empresa adjudicatària haurà de comunicar a l’òrgan de contractació
les subcontractacions que durà a terme per a l’execució del contracte.
j. El contractista haurà de subscriure i tenir vigent en tot moment la
corresponent assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els
possibles danys i perjudicis que es causen com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte. La pòlissa a subscriure
serà de com a mínim 150.000 €.
SISTEMA DE PENALITZACIONS:
El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la
seva realització i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en
aquest plec de clàusules, en el plec de prescripcions tècniques i amb les que
hagi proposat l’empresa adjudicatària en la seva oferta, sempre que hagin estat
acceptades per l’Ajuntament.
Compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del
parlament europeu i del consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
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les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades.
Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, per
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causa imputable al mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb les
condicions especials d’execució i/o compleixi defectuosament amb les
prestacions objecte del contracte l’òrgan de contractació aplicarà el règim previst
a continuació:
a) Per demora:
Procedeix: SÍ
Per la demora en el termini d’execució, s’aplicarà el previst a l’article 193 de la
LCSP.
El servei de desenvolupament i desplegament del sistema TIC que és objecte
del present contracte forma part d’una estratègia conjunta d’impuls del sector de
les Indústries Culturals i Creatives perquè esdevingui un dels eixos vertebradors
d'especialització econòmica en l’àmbit gironí, articulada en el marc del PECT
ICC. El desplegament de les actuacions del PECT ICC s’emmarca en un
calendari d’execució global, per la qual cosa les fases de desenvolupament de
l’eina TIC s’han de coordinar amb altres actuacions i entitats associades a la
subvenció del projecte, que té uns terminis acotats com a Projecte cofinançat en
un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i
en un 25% per la Diputació de Girona. En aquest sentit, qualsevol alteració en el
termini d’execució perjudicaria el desplegament d’aquestes altres actuacions i
seves les entitats associades posant en risc l’assoliment dels objectius
establerts.
Atesa aquesta necessitat i segons el que disposa l’article 193 de la LCSP referent
a la imposició de penalitats diàries en cas d’incompliment del contracte dins de
termini per part del contractista, l’Ajuntament estableix una penalitat de 5€ diaris
per cada 1000€ per NO entregar cada una de les fites que proposi el projecte
d’execució de l’empresa adjudicatària, les quals es deduiran de la quantitat que
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s’ha de satisfer al contractista i si s’escau de la garantia definitiva constituïda en
el perfeccionament del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100
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del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per
procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats, així ho estableix l’apartat 4 de l’art. 193 de la
LCSP.
Per la resta de demores operaran les penalitats que es contemplen en els
incompliment parcials o compliments defectuosos segons el grau del mateix.
Finalment, quan el retard no és imputable al contractista, l’òrgan contractista
haurà de concedir, almenys, igual al temps perdut amb l’emissió d’un informe
que determini els motius del retard. Per la qual, l’Ajuntament es fa seu aquest
precepte, si s’escau.
b) Per incompliment parcial o compliment defectuós:
Procedeix: SÍ
El compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o l’incompliment
de les obligacions i de les condicions especials d’execució podrà donar lloc a la
imposició de sancions a l’empresa adjudicatària en les quanties que es determinen
a continuació.
La tipificació de les infraccions que puguin donar lloc a la imposició de sancions, es
classifiquen en molt greus, greus i lleus, i són les següents:

a) Faltes molt greus:
-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni
lloc a la resolució del contracte.

-

La gestió incorrecta de dades personals segons la legislació legal vigent
en cada moment o la cessió de dades personals a tercers, d’una quantitat
massiva o de forma reiterada.
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L’incompliment o compliment defectuós de les condicions que hagi
proposat l’adjudicatari en la seva oferta.

-

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa
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general sobre prevenció de riscos laborals.
-

La inoperativitat del servei o bé a la paralització d’aquest sense motiu de
força major degudament justificat.

-

L’incompliment de les obligacions de seguretat i higiene del servei i de la
legislació vigent del seu àmbit sectorial.

b) Faltes greus:
-

L’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions i/o
condicions d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec
de prescripcions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.

-

La gestió incorrecta de dades personals segons la legislació legal vigent
en cada moment o la cessió de dades personals a tercers, d’una quantitat
no massiva.

-

L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.

-

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

-

La falsedat en la informació que es faciliti a l’Ajuntament.

-

L’incompliment del requeriment municipal d’esmenar deficiències en la
prestació del contracte.

-

La reiteració, en més d’una vegada, en l’incompliment en la qualitat dels
treballs expressada en el plec de clàusules tècniques.

-

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tals en aquest plec.

c) Faltes lleus:
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L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
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-

L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de
tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà
aplicar les sancions següents:
a) Faltes molt greus: multa d’un 1 fins a un 10 per 100 del preu del contracte,
entès com a import d’adjudicació.
b) Faltes greus: multa d’un 1 fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa d’un 1 de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en
consideració els següents criteris de graduació:
-

La gravetat de la infracció comesa.

-

La importància econòmica.

-

L’existència d’intencionalitat.

-

La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats.

-

La reincidència, per incórrer més d’un incompliment de la mateixa
naturalesa.

-

El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el
benefici obtingut pel contractista.

En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte
sense donar compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a
l’Ajuntament, s’imposarà al contractista una penalitat de fins a un 50% de l’import
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del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta incompliment de
l’obligació principal del contracte.
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu
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mitjançant la seva deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement
de l’obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat d’aquelles
en els termes legalment previstos.
Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes
d’aquesta, s’estarà al que disposen els articles 211, 212 i 313 de la LCSP.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a
instància del contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la
forma reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
De conformitat amb l’article 146 de la Llei 9/2017 es relacionen els criteris
d’adjudicació.
Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor
Memòria per a la proposta de desenvolupament, desplegament i manteniment
del sistema TIC, donant compliment als punts del PPT. (Fins un màxim 49 punts).
Es realitzarà un memòria tècnica, signada pel licitador, on es valorarà
principalment l’ajust al servei requerit en el Plec de Prescripcions Tècniques
particulars d’aquesta licitació, puntuant més aquelles memòries que descriguin
amb major concreció com organitzaran el servei.
La memòria inclourà un breu resum tècnic de la solució proposada i la descripció
detallada de la prestació del servei segons indiquen el següents apartats que es
valoraran de la següent manera:
1. L’equip de treball, fins un màxim de 5 punts:
S'haurà de presentar una proposta d'equip de treball multidisciplinari que
cobreixi totes les àrees d'actuació i expertesa requerits al projecte. Aquesta
proposta d'equip haurà d'especificar com a mínim les següents dades:
-

Perfil / Rol
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-

Tasques a desenvolupar

-

Dedicació

-

Experiència
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Juntament amb aquesta documentació caldrà lliurar el compromís de
confidencialitat, signat pels treballadors.
2. Pla de treball amb la metodologia de desenvolupament, fins un màxim
de 5 punts:
Es valorarà la proposta que desenvolupi millor la metodologia de treball
aportant texts i infografies necessàries per interpretar la metodologia.
S’haurà d’especificar el desenvolupament segons les fites previstes per cada
un dels punts del Plec de Prescripcions Tècniques aportant rols,
esdeveniments, dependències, seguretats, protocols, etc. En cas que es
consideri oportú es podrien proposar canvis a les fites menors per tal
d’agilitzar el desenvolupament.
3. Integració amb altres sistemes TIC, fins un màxim de 6 punts:
S’hauran d’especificar els processos de les integracions que es proposen al
Plec de Prescripcions tècniques de forma general.
S’hauran de detallar les integracions del sistema de venda d’entrades i la
integració amb l’agenda d’oferta culturals de la ciutat explicant tots els
processos que s’executaran. Es valoraran les infografies i els diagrames que
exemplifiquin els processos.
4. Proposta 100% Responsive, fins un màxim de 5 punts:
Es valorarà el detall descriptiu per la implementació responsiva del sistema
TIC i com ha de funcionar sense problemes amb qualsevol dels principals
navegadors web

i dispositius. Caldrà justificar que no serà un

desenvolupament adaptatiu sinó responsiu.
5. Posta en marxa de les BBDD. Migració i càrrega de dades, fins un
màxim de 9 punts:
Es valorarà el nivell de definició en l’estratègia, l’abast i la seguretat de
migració. L’arquitectura per l’emmagatzemat de dades. El procés d’extracció,
transformació, càrrega i connexió entre les BBDD implicades.
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6. Model de dades obertes (Open Data), fins un màxim de 5 punts:
Es valorarà la concreció en l’arquitectura de la solució model de dades que
es proposi. La concreció en la definició per de la publicació de dades de
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manera oberta(Open Data) i la definició de com seran les connexions amb
d’altres serveis o portals com Socrata.
Com utilitzar les dades obertes del sistema TIC com a font d’informació per
a crear visualitzacions interactives, mapes, cercadors o apps que
s’actualitzin en temps real.
7. Redacció d’un pla de qualitat que es consideri necessari per garantir
tant el procés de producció com el producte resultant. Seguiment del
servei i metodologia. Pla de test QA, fins un màxim de 8 punts:
Es valorarà l’especificitat de la proposta tècnica que millor exposi la
metodologia pel seguiment de l’execució del servei i del pla de test dels
desenvolupaments.
8. Redacció d’un pla de manteniments, fins un màxim de 6 punts:
Es valorarà el procediment i les actuacions del pla gestió que siguin més àgil
i eficient dels manteniments del projecte a 2 anys vista. Caldrà especificar
els serveis o treballs que es vulguin implementar, tant de manteniment
recurrent com correctiu que s’exposen al Plec de Prescripcions Tècniques
La forma, presentació i contingut de l’oferta tècnica respectarà escrupolosament
el que es demana tot seguit:
-

Aquest document de proposta tècnica tindrà una extensió màxima de 30
pàgines, DIN A-4, per una sola cara incloent portades, índex, etc..

-

Obligatòriament hauran de constar les dades i informacions, sol·licitades
en els punts enumerats anteriorment.

-

El tipus de lletra haurà de ser Helvetica mida 12 amb interlineat de 1,5 i
indexat correctament.

-

No es valoraran totes les pàgines que sobrepassin aquesta quantitat
fixada, així com qualsevol altre suport adjuntat, com CD, llapis de
memòria, etc.
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Criteris quantificables de forma automàtica.
(Fins un màxim de 51 punts, repartits de la següent manera)
1. Proposta econòmica, fins un màxim de 48 punts:
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S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa que formuli el preu més baix que no
sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost
màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d’empreses licitadores la distribució de
la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

P. Oferta min.
Pv = Pmax X -----------------------------P. Oferta
Pv – És la puntuació de l’oferta a valorar
Pmax – És la puntuació màxima de l’apartat
P. Oferta min. – És el mínim preu ofert entre les ofertes de tots els licitadors.
P. Oferta – És el preu ofert de la proposta que s’està avaluant.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dues (2) xifres
decimals, aplicant un arrodoniment simètric.
S’aplica la formula clàssica, que distribueix els valors seguint una corba i la seva
curvatura (és a dir les puntuacions de les ofertes) depèn de la puntuació de la
millor oferta.
*Si l’import ofert és igual que el preu base de licitació, es puntuarà amb 0 punts.

2. Altres criteris objectius, fins un màxim de 3 punts:
Es valorarà l’aportació d’hores addicionals a les demanades per a formació, tal i
com s’explica el Plec de Prescripcions Tècniques.
S’atorgarà la màxima puntuació (3 punts) al licitador que ofereixi el número
d’hores més elevat. Es ponderarà la puntuació de les altres ofertes en relació a
la fórmula següent:
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Per la valoració de les hores addicionals anuals s’utilitzarà la fórmula següent:
H. Oferta
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H. Oferta max.
Pv – És la puntuació de l’oferta a valorar
Pmax – És la puntuació màxima de l’apartat (3 punts)
H. Oferta max. – Nombre d’hores addicionals més gran ofert entre les ofertes de
totes les licitacions.
Si no s’aporten hores la puntuació d’aquest criteri serà 0.
S’ha escollit aquest criteri de valoració d’ofertes per puntuar positivament
aquelles empreses que facilitin hores de formació addicional a més de les
exigides, ja que una major formació als tècnics en l’ús de l’eina TIC, pot
comportar una millora en la prestació del servei.

SISTEMA DE CÀLCUL PER A LES BAIXADES DESPROPORCIONADES:
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha
de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a
continuació.
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en
el plec de clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
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1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior
en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
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diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més
baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta,
el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de
les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és
igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
TERMINI DE GARANTIA CONTRACTUAL / TERMINI DE GARANTIA DELS
BÉNS:
S’estableix una garantia definitiva d’un 5 per 100 del preu final ofert pel licitador,
IVA exclòs, i la seva constitució s’efectuarà mitjançant qualsevol de les formes
previstes a l’article 108.1 de la LCSP.
La garantia respon dels conceptes següents:
-

De les penalitats imposades al contractista

-

De l’execució correcta de les prestacions establertes en el contracte, de
les despeses originades a l’Ajuntament per la demora del contractista en
el compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats
a l’Ajuntament amb motiu de l’execució del contracte o pel seu
incompliment, quan no escaigui resoldre’l.
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De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del
contracte.

-

De la inexistència de vicis o defectes de la prestació objecte de la
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contractació durant el termini de garantia que s’hagi previst en el
contracte.
-

De la no formalització del contracte per l’adjudicatari.

El contractista haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que
correspongui, si han concorregut causes de la disminució o deducció.
La garantia definitiva serà retornada al contractista un cop produïda la finalització
del contracte, sens perjudici de les deduccions que s’hagin pogut repercutir, si
n’han concorregut causes per la seva aplicació.
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els
béns subministrats s’aplicarà l’establert a l’article 305 de LCSP.
Per últim, quan la garantia respongui per penalitats o indemnitzacions, resta
obligat el contractista en el termini de 15 dies a reposar la quantitat corresponent,
en cas contrari incorre en causa de resolució. Així ho contempla l’apartat 2 de
l’art. 109.
No es preveu la constitució de cap garantia provisional.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE:
Vegeu el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte.
DOCUMENTACIÓ DE CARÀCTER TÈCNIC:
Documentació sobre b
En el sobre B es presentarà el resum tècnic i la solució proposada. L’oferta
econòmica, així com de qualsevol informació de caràcter rellevant avaluable de
forma automàtica s’ha d’incloure al sobre C. Al contrari, comportarà l’exclusió de
l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir
coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració
objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
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El licitador haurà de presentar els continguts mínims que es requereixen en el
següents punts i tota la informació complementària que considerin necessària
per la bona interpretació de la solució tècnica que es proposi, com infografies,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4885885 X6TN7-Q8BLO-DBFT9 72A3407EBE0583A25273BE892C5350FC248ED13B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

esquemes, mapes conceptuals, etc..
La documentació haurà de tenir la següent estructura:
a) Resum tècnic: Breu resum de la solució proposada als requeriments de
prestació del servei especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques,
així com la metodologia a utilitzar en el seguiment del servei. (Atès el
contingut i característiques d’aquest document no se li atorgarà cap
puntuació ni per tant serà valorat com a criteri subjectiu).
b) Solució tècnica proposada: Descripció detallada de la prestació del servei
proposat. Ha d’incloure una proposta tècnica i organitzativa de la definició
del suport a realitzar. Així mateix, la proposta tècnica i organitzativa haurà
de permetre identificar de forma ràpida el compliment individual dels
requeriments funcionals i tecnològics indicats en el Plec de Prescripcions
Tècniques.
Aquest pla de treball haurà de recollir les característiques del servei
proposat d’acord amb l’estructura següent:
-

L’equip de treball amb el compromís de confidencialitat dels
treballadors.

-

Pla de treball i metodologia de desenvolupament

-

Integració amb altres sistemes TIC.

-

Proposta 100% Responsive.

-

Posta en marxa de les BBDD. Migració i càrrega de dades

-

Model de dades obertes (Open Data)

-

Redacció d’un pla de qualitat que es consideri necessari per garantir
tant el procés de producció com el producte resultant. Seguiment del
servei i metodologia. Pla de test QA.

-

Redacció d’un pla de manteniments.
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Girona, a la data de la seva signatura electrònica,
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Tècnic del PECT ICC
Marc Batallé Bonet
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