INFORME DE LA PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT,
ACTUALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOVES FUNCIONALITATS O MILLORA DE
LES EXISTENTS DE LA PÀGINA WEB VOLUNTARIAT.GENCAT.CAT I DE L’AULA
VIRTUAL DEL PLA DE FORMACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT DE
CATALUNYA
Naturalesa i extensió de les necessitats
L’objecte del contracte consisteix en el manteniment, actualització, i desenvolupament de noves
funcionalitats o millora de les existents, de la plataforma tecnològica de la web
www.voluntariat.gencat.cat i de la plataforma que sustenta l’aula virtual del Pla de formació de
l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC d’ara en endavant).
Per tal d’executar els serveis objecte d’aquest contracte, la licitació es planteja amb 2 lots, que
són els següents:
Lot 1: Servei de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o millora
de les existents de la pàgina web voluntariat.gencat.cat,
Lot 2: Serveis de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o
millora de les existents de l’aula virtual del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat
de Catalunya (Aulavirtual.voluntariat.org)
El contracte és imprescindible tant pel manteniment tecnològic i, per tant, per a la continuïtat i
desenvolupament dels projectes de la pàgina web voluntariat.gencat.cat i de l’aula virtual del
Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya a nivell.
Codi/s CPV corresponent/s a l’objecte del contracte:
7250000-0 Serveis informàtics
Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
Solvència econòmica
Xifra anual de negocis referit al millor exercici dels 3 darrers igual o superior a:
Lot 1: 20.000 €
Lot 2: 12.000 €
Lot 1 i 2: 32.000 €
Solvència tècnica
L’import executat en serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrers 3 anys ha de ser igual o
superior a:
Lot 1: 20.000 €
Lot 2: 12.000 €
Lot 1 i 2: 32.000 €
Si es tracta d’una empresa de nova creació: títols acadèmics i professionals de l’empresari i
dels directius de l’empresa i en particular, del responsable o responsables de l’execució del
contracte, així com dels tècnics encarregats directament de la mateixa.
Classificació empresarial
No hi ha classificació empresarial adient.
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Concreció de mitjans materials i personals (addicionals a la solvència):
No escau
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental:
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Lots
Per afavorir la participació de les petites i mitjanes empreses i entitats socials, es divideix
aquest contracte en 2 lots que es corresponen amb:
Lot 1: Servei de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o millora
de les existents de la pàgina web voluntariat.gencat.cat,
Lot 2: Serveis de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o
millora de les existents de l’aula virtual del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat
de Catalunya (Aulavirtual.voluntariat.org)
Aquests lots no admeten divisió en altres lots o sublots atès que les tasques detallades en
cadascun d’ells estan integrades dins del servei global de a prestar en cadascuna de les
matèries que detalla cada lot.
Elecció del procediment
La unitat promotora, el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat considera que
el procediment més adequat per dur a terme per la contractació d’aquest servei és la
convocatòria d’un procediment obert, que permet la màxima concurrència.
Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació, sobre una puntuació màxima de 100 punts, són els següents:

LOT 1
1. CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): la puntuació màxima serà
de 49 punts
Es ponderaran les diferents propostes per a dur a terme els serveis objecte del contracte, tenint
en compte la descripció detallada i per fases de les tasques que s’han d’executar i en funció de
les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques.
S’admet declaració de confidencialitat pel que fa als apartats 1.1.1 a), b) i c) i 1.1.2 de la
proposta tècnica del projecte.
1.1 Proposta tècnica i metodològica del pla de treball que contempli els següents
continguts (fins a 49 punts):
1.1.1 Proposta de desenvolupament web i proposta metodològica de pla de treball (fins a 39
punts):
a. Proposta de millora de l’accessibilitat pels usuaris en l’ús de la plataforma (fins
a 5 punts). Es valorarà la proposta pels quatre principis de disseny accessible,
en funció del grau en conjunt de: perceptibilitat, operativitat, robustesa i
comprensibilitat.
b. Proposta de millora de la usabilitat per als usuaris en l’ús de la plataforma (fins
a 5 punts). Es valorarà la proposta per a la millora de la interacció de l’usuari,
de la facilitat de navegació, de la facilitat amb la qual es troba la informació i de
la interactivitat web.
c. Proposta de noves funcionalitats i/o actualització de les existents (fins a 12
punts). Es valorarà la proposta per actualitzar les funcionalitats de la plataforma
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i també la proposta de les noves funcionalitats per millorar l’eficiència de la
plataforma i vinculades amb les finalitats del projecte.
d. Sistema de gestió d’incidències i la seva resolució (fins a 10 punts). Es valorarà
el sistema de gestió i resolució d’incidències proposat tenint en compte la
facilitat d’ús del sistema i la capacitat de recollida de la informació per resoldre i
fer un millor seguiment de les incidències que es produeixin.
e. Proposta formativa per l’ús de la plataforma pels usuaris (fins a 7 punts). Es
valorarà la proposta formativa dirigida als diferents perfils d’usuaris de
voluntariat.gencat.cat per millorar la seva autonomia i eficiència.
És important valorar la proposta de desenvolupament web i de pla de treball atès que la
plataforma tecnològica que sustenta el web voluntariat.gencat.cat ha de donar resposta a les
necessitats globals del projecte i facilitar l’ús dels diferents actors que hi intervenen.
1.1.2 Avaluació i seguiment (fins a 10 punts)
Es valorarà la proposta presentada per fer el seguiment i avaluar el sistema, per poder
proposar aquells canvis de la plataforma que millorin l’eficiència i gestió del projecte.
És important valorar la proposta de seguiment i l’avaluació contínua del funcionament i evolució
de la plataforma per tal de procurar al màxim que dona resposta a les necessitats que el
projecte encara al llarg de l’any, atès que la plataforma és l’eina per garantir, juntament amb la
resta d’agents, el bon funcionament i l’evolució del projecte.

2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): fins a un màxim de 51
punts
2.1 Criteri de qualitat quantificable automàticament. Temps de resposta a les incidències
(2 punts)
Es valorarà el compromís del proveïdor de respondre en un termini inferior a les 8 h que
estipula el plec per la resposta diària de les incidències (exceptuant les que es donen en cap de
setmana)
- Compromís de respondre les incidències en un termini màxim de 4 hores (2 punts)
- No compromís de respondre les incidències en un termini màxim de 4 hores (0 punts)
Es considera important valorar la possibilitat de disminuir el temps de resposta inicial davant de
les incidències, per augmentar l’eficiència de la resolució.
2.2 Oferta econòmica (fins a un màxim de 49 punts):
-

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació
I la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional d’acord amb la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta que es valora

La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta més
econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes econòmiques properes.
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LOT 2
1. CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): la puntuació màxima serà
de 49 punts
Es ponderaran les diferents propostes per a dur a terme els serveis objecte del contracte, tenint
en compte la descripció detallada i per fases de les tasques que s’han d’executar i en funció de
les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques.
S’admet declaració de confidencialitat pel que fa als apartats 1.1.1 a), b) i c), 1.1.2 i 1.1.3 de la
proposta tècnica del projecte
1.1 Proposta tècnica i metodològica del pla de treball que contempli els següents
continguts (fins a 49 punts):
1.1.1 Proposta de desenvolupament web i proposta metodològica de pla de treball (fins a 34
punts):
a. Proposta de millora de l’accessibilitat pels usuaris en l’ús de la plataforma (fins
a 5 punts). Es valorarà la proposta pels quatre principis de disseny accessible,
en funció del grau en conjunt de: perceptibilitat, operativitat, robustesa i
comprensibilitat.
b. Proposta de millora de la usabilitat per als usuaris en l’ús de la plataforma (fins
a 5 punts). Es valorarà la proposta per a la millora de la interacció de l’usuari,
de la facilitat de navegació, de la facilitat amb la qual es troba la informació i de
la interactivitat web.
c. Proposta de noves funcionalitats i/o actualització de les existents (fins a 10
punts). Es valorarà la proposta per actualitzar les funcionalitats de la plataforma
i també la proposta de les noves funcionalitats per millorar l’eficiència de la
plataforma i vinculades amb les finalitats del projecte.
d. Sistema de gestió d’incidències i la seva resolució (fins a 7 punts). Es valorarà
el sistema de gestió i resolució d’incidències proposat tenint en compte la
facilitat d’ús del sistema i la capacitat de recollida de la informació per resoldre i
fer un millor seguiment de les incidències que es produeixin.
Proposta formativa per l’ús de la plataforma pels usuaris (fins a 7 punts). Es
valorarà la proposta formativa dirigida als diferents perfils d’usuaris de
voluntariat.gencat.cat per millorar la seva autonomia i eficiència
És important valorar la proposta de desenvolupament web i de pla de treball atès que la
plataforma tecnològica que sustenta el web voluntarait.gencat.cat ha de donar resposta a les
necessitats globals del projecte i facilitar l’ús dels diferents actors que hi intervenen.
1.1.2 Proposta concreta d’interacció i col·laboració amb el projecte global en relació a la
creació i/o manteniment de les dinàmiques pròpies dels projectes col·laboratius i plurals (fins a
5 punts). Es valorarà més positivament la proposta que presenti un pla de treball que faciliti en
un grau més elevat la interacció amb la resta d’actors vinculats al projecte per facilitar el treball
conjunt entre tots ells.
És important valorar tant la proposta tecnològica com la proposta d’interacció conjunta entre els
diferents actors que intervenen en el projecte, perquè només s’aconseguiran els objectius si
tots els implicats treballen coordinadament i alineats amb els objectius i finalitats que pretén
l’aula virtual.
1.1.3 Avaluació i seguiment (fins a 10 punts)
Es valorarà la proposta presentada per fer el seguiment i avaluar el sistema, per poder
proposar aquells canvis de la plataforma que millorin l’eficiència i gestió del projecte.
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És important valorar la proposta de seguiment i l’avaluació contínua del funcionament i evolució
de la plataforma per tal de procurar al màxim que dona resposta a les necessitats que el
projecte encara al llarg de l’any, atès que la plataforma és l’eina per garantir, juntament amb la
resta d’agents, el bon funcionament i l’evolució del projecte

2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): fins a un màxim de 51
punts
2.1 Criteri de qualitat quantificable automàticament. Temps de resposta a les incidències
(2 punts)
Es valorarà el compromís del proveïdor de respondre en un termini inferior a les 8 h que
estipula el plec per la resposta diària de les incidències (exceptuant les que es donen en cap de
setmana)
-

Compromís de respondre les incidències en un termini màxim de 4 hores (2 punts)

-

No compromís de respondre les incidències en un termini màxim de 4 hores (0 punts)

Es considera important valorar la possibilitat de disminuir el temps de resposta inicial davant de
les incidències, per augmentar l’eficiència de la resolució.
2.2 Oferta econòmica (fins a un màxim de 49 punts):
-

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació
I la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional d’acord amb la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta que es valora

La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta més
econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes econòmiques properes
OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Per tal d’evitar adjudicar ofertes anormalment baixes, es considera que cal establir uns criteris
per determinar ofertes anormalment baixes.
Es considerarà una oferta en presumpció anormalment baixa, als efectes de l’article 149 de la
LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu se situï un 10%
per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels conceptes esmentats del conjunt
de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica estigui per sota
de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques en un percentatge superior al 10%.
Així mateix, podrà ser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei ofert sigui
inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons XVII conveni col·lectiu
Estatal d’Empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública publicat al BOE
número 57 de data 6 de març de 2018, que inclou les empreses d’informàtica, més els costos
derivats de la legislació vigent d’obligatori compliment en matèria laboral, de seguretat social i
de seguretat i salut en el treball.
Termini d’execució:
Des de l’1 de gener de 2020 , o des de l’endemà de la data de la signatura del contracte si
aquesta fos posterior al dia 1 de gener del 2020, fins al 31 de desembre de 2020.
Justificació de la possibilitat de pròrroga:
El contracte es planteja prorrogable a 4 anys més per motius d’interès públic i per tal que
l’empresa adjudicatària i pugui assolir millores d’eficiència i eficàcia en la prestació del servei
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derivada del major coneixement de la tasca a desenvolupar i la coordinació amb el conjunt del
projecte, traduint-se en una major qualitat del servei i per tal de procurar la major concurrència
en la licitació, atès que l’expectativa amb possibles pròrrogues incloses garanteix una estabilitat
en el temps que facilita la tasca i incideix en la seva qualitat.
Previsió de modificacions:
No es preveuen modificacions.
Revisió de preus:
No s’aplica
Condicions especials d’execució del contracte:
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre
homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de
llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el contracte.
Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les administracions
públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o documents que regeixen
les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les
persones adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable,
així com el cobrament puntual de les retribucions.
Aquesta condició especial d’execució s’estableix per garantir els drets socials dels treballadors
adscrits a la prestació del contracte.

Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost desglossat del contracte és:

Import sense
IVA
Lot 1 Servei de manteniment, actualització i
desenvolupament de noves funcionalitats o millora
de les existents de la pàgina web
voluntariat.gencat.cat
Lot 2: Serveis de manteniment, actualització i
desenvolupament de noves funcionalitats o millora
de les existents de l’aula virtual del Pla de
formació de l’associacionisme i el voluntariat de
Catalunya
TOTAL

IVA
aplicat

IMPORT
IVA

IMPORT
FINAL

22.511,24 €

21%

4.727,36 €

27.238,60 €

13.739,61 €

21%

2.885,32 €

16.624,93 €

36.250,85 €

21%

7.612,68 €

43.863,53 €

Import de licitació del contracte sense IVA: 36.250,85 €
El valor estimat del contracte és de 181.254,25 €, que
possibles pròrrogues (màxim 4 anys).
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comprèn el contracte inicial i les

Cessió de contracte:
Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’art. 214 LCSP.
També es preveu la possibilitat de successió en la persona de l’empresa contractista (o
licitadora) per fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat.
Subcontractació:
No es permet la subcontractació de cap part del contracte.

Conveni sectorial de referència. Subrogació de personal:
XVII Conveni Col·lectiu Estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió
pública publicat al BOE número 57 de 6 de març de 2018 que publica la Dirección General de
Empleo per les empreses de servei d’informàtica.
Aquest conveni no preveu la subrogació de personal obligatòria.

Compliment de la LOPD
Prestació sense accés a dades de caràcter personal i sense cap risc d’accedir-hi
involuntàriament.

digitalment
CPISR-1 C Signat
per CPISR-1 C Marc
Marc Viñas Viñas Artola
Data: 2019.10.23
Artola
08:52:54 +02'00'

Marc Viñas Artola
Subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat
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