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1. Necessitats de la contractació
L'objecte d'aquesta consulta preliminar al mercat és el pas previ a la preparació del plec de
prescripcions tècniques per a la contractació d’un gestor d’expedients per al Consell Comarcal del
Bages que compleixi una sèrie de requisits i de necessitats. Es considera convenient realitzar una
consulta preliminar del mercat, d’acord amb el que disposa l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
La finalitat d’aquesta consulta és poder determinar quines són les diferents possibilitats que hi ha
actualment en el mercat i la seva valoració econòmica aproximada.
Així mateix, es busca obtenir un coneixement més gran per poder definir les prescripcions tècniques
en un futur procediment de licitació de la solució que més s’ajusti a les necessitats del Consell
Comarcal.
2. Metodologia de la Consulta Oberta al Mercat

Agraïm la seva contribució a la iniciativa de licitació.
Els objectius de la consulta oberta al mercat són:
- Informar sobre el procés de licitació, per tal d'aconseguir la més àmplia participació de les parts
interessades;
- Conèixer les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel mercat;
- Permetre als interessats formular comentaris i suggeriments que seran considerats per l'òrgan de
contractació en la preparació de la licitació.
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- Conèixer el preu de mercat de les solucions existents.
1. Els interessats poden participar en la consulta enviant complimentat el qüestionari disponible del
present anunci a través d’instància genèrica disponible a la seu electrònica: https://www.seue.cat/es/web/ccbages/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica fent
constar a l'assumpte "Gestor electrònic", indicant les dades de l’empresa, de la persona de contacte,
telèfon i correu electrònic.
2. Es podrà acompanyar el qüestionari amb la documentació tècnica complementària que es
consideri oportuna perquè l'autoritat competent pugui disposar d'informació sobre les últimes
innovacions i tecnologies que pot oferir el mercat i altres dades que permetin facilitar l'avaluació dels
resultats. A través d'aquesta informació complementària es podrà desenvolupar la proposta amb
més detall, però es prega atenir al formulari per facilitar la seva anàlisi.
3. Es podran enviar successives versions d'una proposta, amb el mateix assumpte de. Cada
proposta enviada substituirà completament a l'anterior. Per això, la nova proposta ha d'incloure tot
el que es consideri que continua sent vàlid de les anteriors.
4. Tota la informació que s’enviï, responent el qüestionari, serà utilitzada (de manera no vinculant)
exclusivament pel propòsit de la realització de la present consulta al mercat.
5. El Consell Comarcal no s'obliga a finançar ni a acceptar les propostes presentades en aquesta
convocatòria.
6. Els costos derivats de la participació en la convocatòria aniran a càrrec dels participants
7. L’ús que el Consell Comarcal donarà a les informacions i/o documents facilitats pels participants
en aquesta consulta se centrarà exclusivament en la definició de les prescripcions tècniques del
procediment de contractació que es produeixi amb posterioritat. Només el Consell Comarcal tindrà
coneixement dels preus proposats per cada empresa i no revelarà als participants de la consulta els
noms de les empreses presentades.
Las propostes es podran presentar en qualsevol moment a partir del dia següent al de publicació
d'aquest anunci en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Bages
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap
=1087803) i finalitzarà el dia 25 d’octubre de 2019. En qualsevol cas, el Consell Comarcal es
reserva el dret d'ampliar aquest termini si ho considera oportú avisant de la nova data de finalització
pels canals oportuns. Les empreses interessades poden efectuar consultes i preguntes a la
consulta. Les respostes es publicaran a l’apartat “Tauler d’anuncis” de l’espai de la consulta del
procediment en el perfil del contractant.

Finalitzada la consulta, es publicarà als canals oportuns que garanteixin la publicitat suficient un
informe de conclusions de la consulta a l'efecte d'informar el mercat perquè pugui preparar les
ofertes amb temps suficient, facilitant la planificació.
Amb la resposta al qüestionari es dóna conformitat a la incorporació a l'informe de conclusions i en
qualsevol altra comunicació o documentació que s'estimi oportú relacionada amb el procés de
consultes, del nom de l'entitat que ha donat resposta a aquest, sense vincular les respostes amb
l'entitat que les envia.

3. Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal i confidencialitat de la
documentació aportada

El Consell Comarcal emmagatzemarà les dades de contacte dels participants en el procediment per
tal d'establir un canal de comunicació amb els proponents durant el procés de Consulta Oberta al
Mercat.
En compliment del que disposa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals:
a) La documentació requerida per a participar en aquesta consulta oberta al mercat que contingui
dades de caràcter personal és necessària per participar.
b) En relació amb les informacions presentades per les entitats interessades que continguin dades
de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), els
participants garanteixen que han obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades
per a facilitar la informació esmentada per tal de participar en aquesta consulta.
c) Les dades de caràcter personal relatives als interessats o al seu representant, en cas que sigui
persona jurídica, així com les de tercers que es derivin de la presentació d'ofertes, tenen la finalitat
d'obtenir les dades suficients per a dur a terme el procediment objecte d’aquesta consulta. Les
entitats responen de l'exactitud i la veracitat de totes les dades personals facilitades.
d) Les persones interessades o afectades poden exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint un correu electrònic al delegat de la Protecció de Dades del Consell
Comarcal del Bages com a responsable del tractament de dades esmentat, a l'adreça
dpd@ccbages.cat , adjuntant una còpia del DNI o qualsevol altre document oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerceix el dret.
Las entitats s'obliguen a complir totes les obligacions establertes a la LOPD i la normativa de
desenvolupament. Quan sigui procedent, les entitats que lliurin dades de caràcter personal al
Consell Comarcal del Bages sobre treballadors a càrrec hauran de sol·licitar prèviament el
consentiment als treballadors afectats.
Les dades personals a les quals tinguin accés tant les entitats com el Consell Comarcal del Bages
causa del desenvolupament de la consulta, així com la documentació que el Consell Comarcal lliuri
a aquestes entitats en el marc de la relació, tenen caràcter confidencial i no poden ser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; no es pot fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmissió a terceres parts fora de l'estricte àmbit de l'execució directiva de la consulta, ni tan sols
entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat
L’ús del contingut de les propostes es limita exclusivament a la seva possible inclusió en les
especificacions funcionals o tècniques d'un eventual procediment de contractació posterior.
En cap cas durant el procés de consultes, l'òrgan de contractació ni cap dels membres de l'equip
assessor podrà revelar als participants en el mateix, les solucions proposades pels altres
participants, sent les mateixes només conegudes per aquell.
Per això, els participants han d'indicar la documentació o la informació tècnica o comercial de la
seva proposta que té caràcter confidencial, i no és admissible que s'efectuï una declaració genèrica
o declarin que tota la informació té caràcter confidencial. Aquest caràcter confidencial protegeix, en
particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les solucions. En aquest
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sentit, el contingut de la informació inclosa en el qüestionari de l'Annex II en cap cas podrà ser
qualificat com a confidencial i únicament els adjunts a aquest formulari podran designar com a tals.
4. Descripció del projecte
Subministrament de solució de software de gestió d’expedients i la seva implantació, en modalitat
SaaS, d’un sistema integral d’informació, gestió i tramitació electrònica administrativa. L’eina ha de
permetre la gestió de documents electrònics i la relació telemàtica amb la ciutadania per part dels
empleats del Consell Comarcal.
5. Desenvolupament de la consulta preliminar del mercat
Aquesta consulta va adreçada a empreses que puguin oferir una solució a totes les necessitats que
planteja el Consell Comarcal del Bages al respecte de la solució de Gestor d’Expedients.
Un cop efectuades aquestes consultes i realitzat i publicat l’informe final, el Consell Comarcal del
Bages es reserva el dret de convocar o no una licitació posterior per a la prestació de l’objecte de
la consulta preliminar del mercat. La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior
en el procediment de contractació que, si s’escau, es tramiti.
6. Caràcter no vinculant i informatiu
Aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals. S’entén que les propostes presentades
pels participants en el qüestionari de la consulta són merament informatives, de manera que el
Consell Comarcal del Bages no hi adquireix cap compromís. Així mateix, les possibles despeses
econòmiques derivades de la participació en la consulta són a càrrec dels participants.
7. Confidencialitat
El Consell Comarcal del Bages en cap cas durant el procés de consultes no pot revelar als
participants les solucions proposades pels altres participants, i només el Consell pot conèixer
íntegrament aquestes solucions. El Consell Comarcal del Bages, així mateix, es compromet a
guardar la confidencialitat requerida, si s’escau, per les entitats consultades, amb el benentès que
no és possible fer declaracions genèriques de confidencialitat i que qualsevol declaració de
confidencialitat ha de respondre al secret comercial o industrial.
8. Qüestionari
A continuació és planteja la descripció de les necessitats del Consell Comarcal del Bages i al final
es formularan una sèrie de qüestions relatives a la solució que l’empresa consultada pot aportar.
9. Requisits de la solució de software a implantar
Integració i interconnexió: El sistema de gestió d’expedients electrònics s’ha de basar en la utilització
de les eines i plataformes proporcionades sense cost per altres administracions supramunicipals,
principalment les subministrades pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
i, per tant, caldrà que les noves aplicacions permetin la integració i interconnexió amb aquests altres
sistemes, com a mínim amb:
◦

Eacat Tràmits

◦

Efact

◦

Enotum

◦

Etauler

◦

Etrac

◦

Iarxiu

◦

PSCP

◦

Registre Públic de Contractes

◦

MUX-Registre Unificat (Numeració Única)

◦

Representa

◦

Valid

◦

Via Oberta

◦

E-licita

◦

Sobre Digital

◦

SicalWin (comptabilitat de la Diputació de Barcelona)

Interacció: Aquest sistema de treball cal que es doti d’un entorn tecnològic adequat per tal de
completar l’acompliment dels requeriments legals de funcionalitats d’administració electrònica, i
integrar la gestió municipal interna (el back-office administratiu) al conjunt de solucions
d’administració electrònica (e-TRAC, e-NOTUM, etc) per a desplegar un model d’administració
electrònica i de gestió òptim que permeti la interacció complerta amb el ciutadà.
Compliment i adaptació a la normativa vigent: Les eines i serveis contractats hauran de complir amb
les lleis i normes vigents en cada moment. Durant la vigència del contracte el proveïdor es
compromet a adaptar les eines als canvis normatius que regeixin en cada moment.
Accés de pluralitat d’usuaris: Ha de ser possible l’ús concurrent de diverses persones, amb un mínim
de 90 persones usuàries del Consell Comarcal que utilitzin el servei al mateix temps, sense que
això provoqui problemes d’integritat en la informació continguda o l’alentiment evident del servei.
Accessibilitat: Totes les eines i serveis disponibles seran accessibles, tant per a les persones
usuàries del Consell com per a la ciutadania, a través d’internet, sense cap altra limitació que
disposar d’un ordinador o dispositiu informàtic amb navegador web i connexió a internet. Tots els
serveis han de poder funcionar tant amb els sistemes operatius privatius més estesos (Windows
des de la versió 7 a la 10 i OS X) com amb sistemes operatius lliures (Linux, Debian, Ubuntu,
OpenSUSE, derivats i altres) i en qualsevol programari de navegació de pàgines web que accepti
l’ús de certificats i lectors de targetes intel·ligents amb certificats electrònics (Internet Explorer,
Mozilla, Firefox o Google Chrome). És important destacar que els mecanismes de signatura
electrònica han de poder treballar-hi sense problemes. Els certificats acceptats per a l’ús de la
plataforma hauran de ser, com a mínim, els acceptats pels diferents serveis del Consorci AOC.
Idiomes: Les eines del servei han de tenir disponibles, com a mínim, l’ús de l’idioma català i
opcionalment el castellà, essent equivalent el seu contingut i amb una facilitat evident en la selecció
de l’idioma amb què la persona usuària vulgui interactuar.
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Adaptació al model de treball e-SET: D’altra banda, el desenvolupament d’aquest sistema ha
d’adaptar-se/ha d’estar homologat al/pel model de treball e-SET, un sistema de treball i de gestió
comú recomanat pel Consorci AOC.
Multiseu: El sistema ha de permetre la configuració multientitat (Consell Comarcal / Altres òrgans
independents...)
10. Funcionalitats i requisits tècnics de la solució de software
La solució de software necessàriament ha de disposar en condició de plena funcionalitat les
següents prestacions:
a) Seu Electrònica
b) Validació de Documents
c) Registre d’Entrada I Sortida
d) Carpeta Ciutadana
e) Gestor d’Expedients amb la seva correlació amb la comptabilitat
f) Gestor d’Òrgans Col·legiats
g) Gestor de Tasques
h) Planning Corporatiu
i)

Notificació Electrònica

j)

Mòdul de Firma

k) Portasignatures
l)

Identificació Electrònica

m) Dades de Tercers i Territori
n) Gestió documental I Arxiu Electrònic
o) Gestor de Contractació Electrònica amb la seva correlació amb la comptabilitat
p) Eina per implantació del Workflow
q) Requisits Generals
r) Requisits Tècnics
s) Eines de Gestió i Administració del Sistema
t) Indicadors de Gestió i de Presa de Decisions
u) Seguretat i auditoria

a)

Seu electrònica

La seu electrònica serà l’actual del Consell Comarcal del Bages i les sol·licituds hauran de poder
integrar els seus serveis en la seu electrònica actual.
b) Validació de documents electrònics
Els documents emesos per l’administració dirigits a la ciutadania, empreses o entitats jurídiques
s’han de subministrar per al seu enviament en format PDF/A i tindran el seu origen en els documents
originals, incloent el corresponent codi segur de verificació (CSV), que haurà de donar garantia
d’autenticitat i integritat de document electrònic.
El sistema inclourà a la seu electrònica un validador de documents electrònics emesos i que
incorporin CSV. Per a la validació del document es sol·licitarà a la persona usuària la introducció
del CSV que incorpora el document a validar i es mostrarà el document original electrònic que haurà
d’estar emmagatzemat, juntament amb el seu CSV, el qual formarà part de les metadades del
document.
c)

Registre d’entrada i sortida

S’implantarà una aplicació per a la gestió del registres d’entrades i sortides de documents que
permeti les tasques de registre, gestió i traçabilitat i diligència electrònica del procés amb les
funcionalitats mínimes definides pel model e-SET, tant dels documents en tramitació presencial com
telemàtica , així com la interoperabilitat amb la resta de les aplicacions públiques d’AOC.
El mòdul de registre d’entrada i sortida ha de constar, com a mínim, de les següents funcionalitats:
1. Realitzar anotacions presencials o telemàtiques (MUX, e-TRAC).
2. Integrar amb el Registre Unificat (MUX) de l’AOC, incloent la descàrrega de documents. Cal
mantenir un únic registre electrònic unificat.
3. Integrar amb l’e-TRAC, el mòdul de gestió per a Consells Comarcals de sol·licituds i tràmits per
internet integrat a la plataforma del Consorci AOC, incloent la descàrrega de documents i les
anotacions de les actuacions fetes pel funcionari des de la pròpia eina de gestió del Consell
Comarcal en entorn web.
4. Gestionar múltiples llibres.
5. Realitzar anotacions d’entrada, sortida i de finestreta única.
6. Registrar la informació sobre altres interessats de l’anotació, diferents del principal.
7. Permetre adjuntar documents a les anotacions.
8. Anotar qualsevol tipus de modalitat a l’anotació que s’està registrant.
9. Imprimir el segell de registre amb les dades de l’anotació.
10. Administrar permisos per cada persona usuària i regular a quines anotacions i a quins llibres pot
accedir, en funció de les unitats organitzatives o de treball a què aquestes van dirigides o provenen,
segons es tracti d’anotacions d’entrada o de sortida, respectivament.
11. Poder, des del punt de registre, complimentar la diligència electrònica de procés definida pel
model e-SET i executar les seves funcionalitats.
12. Generar anotacions ràpides, tan d’entrada com de sortida, que es podran completar
posteriorment, mantenint el número i la data originals de registre.
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13. Cercar anotacions en els diferents llibres així com les anotacions associades a aquestes.
14. Llistar, imprimir i exportar totes les dades relatives a les anotacions registrades als diferents
llibres.
15. Garantir la data i hora oficial de registre de conformitat amb el que estableixen les lleis 39/2015
i 40/2015.
16. Generar justificants dels assentaments registrals signats electrònicament i accessibles per part
de la persona sol·licitant.
17. Contemplar l’existència de diferents oficines de registre d’entrada de documents.
18. Digitalitzar, mitjançant escàner, qualsevol document en paper, de manera que es permeti en el
procés la incorporació de la signatura electrònica per produir còpies electròniques autèntiques
(funcionalitats d’escaneig i digitalització certificada de documents amb segell d’òrgan).
19. Integrar, en el mateix mòdul de registre, la compulsa electrònica.
20. El registre de sortida de documents ha de permetre la descentralització per serveis/àrees i ha
d’estar integrat en el sistema de tramitació.
21. El registre de sortida de documents ha de permetre la integració amb l’aplicació e-Notum del
Consorci AOC, a més de la gestió de notificacions mitjançant els sistemes tradicionals, correus o
agent notificador.
d) Carpeta ciutadana
Es disposarà de la carpeta ciutadana, integrada dins de la seu electrònica, que permetrà a la
ciutadania consultar les seves dades personals i/o els documents i tràmits generats amb el Consell
Comarcal.
Les funcionalitats mínimes requerides són les següents:
1. Accés amb certificat digital o a través del servei VALID del Consorci AOC.
2. Validar i obtenir les dades de la persona a través del model de dades de tercers i territori.
3. Actualitzar les dades de contacte: correu electrònic i telèfon.
4. Consultar: a. Registre d’entrada i sortida amb la seva documentació associada. b. Estat dels
expedient.
5. Validar la documentació electrònica mitjançant el seu Codi Segur de Verificació (CSV).
e)

Gestor d’expedients

El mòdul de gestió d’expedients electrònics és l’element central del sistema i ha de permetre la
gestió completa de la tramitació electrònica de l’expedient en totes les seves fases i realitzar una
completa gestió d’aquest des del moment de la seva generació, durant la seva tramitació
administrativa i respecte a les operacions de tancament per trasllat a situació d’arxiu. El gestor
d’expedients ha de permetre el funcionament en connexió amb sistemes d’arxiu (tipus i-ARXIU) als
efectes d’incorporació a aquests sistemes pel tractament dels expedients conforme el previst a la
normativa de classificació documental. De la mateixa manera si hi ha repercussió econòmica ha de
permetre la interrelació amb el programa de comptabilitat SICALWIN de la Diputació de Barcelona.
L’aplicació de gestió d’expedients ha de ser una aplicació en entorn web, integrada amb el nucli
d’informació de base, amb el registre d’entrades i sortides, així com amb les plataformes de serveis
del Consorci AOC, que siguin integrables via Serveis Web, com ara e-TRAC, e-NOTUM, Registre
Unificat (MUX) amb descàrrega de documents, Via Oberta, e-TAULER, Plataforma de Serveis de
Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), E-Representa, E-Licita, Sobre

digital per tal que pugui donar cabuda a l’estructura de treball definida per e-SET en tota la seva
dimensió.
L’aplicació ha de presentar les següents funcionalitats mínimes:
1. El gestor ha de permetre que puguin conviure diferents tipus de tramitació, oberta i/o reglada
alhora.
2. Ha de permetre la tramitació dels expedients sense workflow predifinit i, per tant, amb lliure
enviament de qualsevol tasca o encàrrec sobre l’expedient a qualsevol persona usuària.
3. Ha de permetre la implementació de la gestió de l’expedient amb workflow predefinit, així com la
implementació de procediments o tipus d’expedients mixtos, és a dir, reglats per workflow
parcialment per a certs tipus de subprocessos.
4. La incorporació dels procediments definits ha de preveure la realització de tasques
d’implementació amb parametrització específica per la configuració de workflow i modelatge
específic amb formació específica.
5. Ha de facilitar l’organització dels procediments, ha de permetre definir com s’estructuren les fases,
com i qui les realitza, quin és el seu ordre, com es realitza el seguiment del compliment de les fases,
permetent el seguiment de l’expedient.
6. Ha de permetre establir relació amb un o diversos registres d’entrada i/o sortida i amb altres
expedients. Ha de ser possible definir una sèrie d’estats en cada expedient que permetrà a la
ciutadania saber, mitjançant la Carpeta ciutadana, en quin estat es troben els expedients en què
està definit com a tercer.
7. Per a tots els documents que pertanyen a un expedient s’ha de poder indicar la visibilitat per a
cada un dels tercers per a la seva consulta a través de la Carpeta ciutadana.
8. Haurà de permetre afegir camps d’usuari configurable per a cada tipus d’expedient.
9. Permetre la classificació, des del primer moment de generació de la documentació i obertura de
l’expedient, mitjançant l’ús d’una estructura lògica que permeti la seva correcta organització dins el
quadre de classificació, per tal d’organitzar i tractar els documents administratius de totes les unitats
amb els mateixos criteris i mètodes.
10. Índex electrònic i foliació dels expedients tal com estableix l’ENI.
11. Integració amb el correu electrònic del Consell. Ha de poder permetre enviar un correu electrònic
des de dins d’un expedient i que aquest quedi annexat als documents, amb confirmació de lectura.
12. Definició de permisos i rols a nivell d’usuaris, grups d’usuaris o unitats organitzatives per a
l’execució de les diferents fases de cada expedient.
13. Els expedients hauran de permetre la definició i programació d’avisos per correu electrònic.
14. Ha de permetre tenir més d’un interessat, tant principal com secundari.
15. Annexar a l’expedient documents externs, ja sigui en format electrònic o en format paper,
mitjançant l’escaneig d’aquests i la seva compulsa electrònica.
16. Ha de permetre la generació de documents electrònics, tant basats en plantilles predefinides
com en plantilles lliures, i la signatura electrònica d’aquests amb obtenció de còpia autèntica exigida
legalment en la que aparegui el CSV i el seu registre de sortida automatitzat, o la tramesa per eNOTUM del Consorci AOC.
17. Ha de permetre la cerca d’expedients i també dels documents individuals d’aquests.
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18. Ha de permetre obtenir informació de l’estat d’execució de cada expedient en un moment
determinat.
19. Ha de permetre la monitorització dels expedients generats per tipus, estat d’execució, etc. així
com definir terminis de tramitació per cada fase, per a evitar retards a la tramitació i establir alarmes
de control de terminis.
20. Ha de permetre la generació de notificacions, electròniques o no, i les anotacions corresponents
al Registre de sortida de documents, de forma automatitzada.
21. Ha de permetre la traçabilitat dels tràmits realitzats a l’expedient amb informació de la persona
usuària que les ha realitzat, i quan s’han iniciat i quan s’han acabat.
22. Ha de permetre la gestió integral dels expedients en tot el seu procés documental (des de la
creació, tramitació, finalització i arxiu, garantint l’accessibilitat i recuperació de dades dels
expedients).
23. Permetre diferenciar, en els expedients, entre l’adreça dels tercers relacionats i l’adreça pròpia
de l’expedient. Les aplicacions del sistema han de poder evitar que les persones usuàries donin
d’alta noves adreces.
24. Permetre la relació d’expedients de forma correcta tant basant-se en l’adreça com en tercers.
25. Ha d’estar integrat amb el gestor de tasques, podent relacionar tasques amb expedients i
visualitzar i gestionar des del propi expedient les tasques associades.
f)

Gestor d’òrgans col·legiats i unipersonals

Aquest mòdul permetrà gestionar les resolucions i acords generats pels òrgans unipersonals i
col·legiats de forma integrada amb el gestor d’expedients i amb la plataforma de notificació
electrònica.
Ha d’incloure les següents funcionalitats mínimes requerides:
1. La gestió dels acords tant unipersonals com col·legiats.
2. La creació dels llibres d’acords electrònics.
3. Ha de permetre la signatura digital avançada per a l’obtenció de còpies autèntiques.
4. Ha de permetre notificar les convocatòries, amb registre de sortida automatitzat i en format
electrònic.
5. La generació de propostes s’ha de poder iniciar des de qualsevol expedient que s’estigui
tramitant.
6. La documentació generada des d’aquest mòdul s’ha d’integrar automàticament en els expedients
originaris del gestor d’expedients.
7. Gestió integral de les sessions i resolucions de tots els òrgans. Per a òrgans col·legiats:
a. Enviament d’expedients per integrar en l’ordre del dia.
b. Ordre del dia.
c. Convocatòries a persones assistents, amb registre de sortida automatitzat.
d. Redacció d’actes.
e. Certificacions i notificacions massives.
8. Numeració de decrets o resolucions d’òrgans unipersonals.
9. Possibilitat d’incloure propostes d’acord realitzades fora de l’entorn del gestor d’expedients.

10. Enviament de les actes del Ple per via telemàtica al registre telemàtic de la Generalitat, via
serveis web subministrats pel Consorci AOC o les comunicacions als organismes de l’Estat.
g) Gestor de tasques
Aplicatiu integrat amb el registre d’entrades i sortides i amb el gestor d’expedients mitjançant el qual
les persones usuàries del sistema puguin, com a mínim, gestionar tasques inter-usuari i actuacions
dins d’aquestes tasques de forma que puguin incorporar-se a expedients del gestor, si s’escau.
Les funcionalitats mínimes que ha de complir aquest gestor són:
1. Crear, modificar, esborrar i tancar tasques.
2. Encarregar tasques a altres persones usuàries del sistema.
3. Configurar avisos i alarmes.
4. Anotar actuacions.
5. Relacionar tasques amb un expedient.
6. Control de venciment de tasques.
7. Annexar documents.
h) Planning corporatiu
Seguint el model de treball e-SET, la solució proposada haurà d’incloure un planificador corporatiu,
un aplicatiu tipus calendari electrònic integrat amb la resta de mòduls i en entorn web per tal que
pugui ser consultat fora de l’estació de treball ubicada al Consell Comarcal.
L’objectiu d’aquesta eina és dotar a l’organització d’un instrument que, essent accessible des de
qualsevol lloc, en temps real i per tot l’equip de treball, reporti informació de rellevància per a la
institució. També parlem d’aquella informació que en cas de ser ignorada o no poder ser atesa per
la persona responsable podria causar un dany important a la institució.
Algunes de les funcionalitats mínimes que haurà de complir aquest planificador són:
1. L’esdeveniment, anotació o cita es podrà donar d’alta amb un color assignat a la unitat de treball
que s’ha de fer càrrec de la informació.
2. Ha de permetre anotacions avís i anotacions tasca. Una anotació avís és aquella alerta sobre una
situació que cal atendre en una data determinada (no té horari limitatiu). Una anotació tasca es
correspondria amb un avís d’una actuació que té un moment concret del dia per a fer-se i haurà de
reflectir el període de temps que es preveu que durarà.
3. S’han de poder gestionar les agendes oficials dels càrrecs electes, de la Gerència, del/de la
Secretari/ària, l’Interventor/a i dels caps d’Àrea (com a mínim).
i)

Notificació electrònica

La implantació d’un servei de notificacions electròniques té com a objectiu permetre que les
comunicacions enviades a la ciutadania a través de mitjans electrònics tinguin total validesa
administrativa i s’agilitzin els intercanvis d’informació.
Les funcionalitats mínimes requerides són les següents:
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1. Permetre l’enviament de comunicacions escrites i missatges en general a les persones
interessades seguint les regles i protocols oficials de la notificació electrònica (Reial Decret
209/2003, de 21 de febrer).
2. Les notificacions electròniques s’hauran de realitzar mitjançant integració via webservices amb el
servei e-NOTUM del Consorci AOC. Aquest servei ha de ser bidireccional per controlar l’acusament
de rebuda.
3. Si la notificació és postal, permetrà l’enviament segons l’estàndard SICER i SICER-D de Correos
per a la posterior descàrrega de l’acusament de rebuda digitalitzat.
4. Les notificacions s’han de poder realitzar per remeses.
j)

Mòdul de firma

Els certificats digitals que es facin servir, incloent el DNIe, ja siguin utilitzats per les persones
funcionaris o usuàries, ja siguin els utilitzats per la ciutadania en l’accés a la seu electrònica, es
validaran utilitzant els serveis del Validador de l’AOC.
k)

Portasignatures

Ha d’incloure les següents funcionalitats mínimes requerides:
1. Safata de documents a signar.
2. Consulta de documents signats, pendents i rebutjats.
3. Definició de circuits de signatura.
4. Integració amb circuits de signatura i visat.
5. També ha de contemplar la possibilitat d’introduir manualment un document en el circuit de
signatura.
6. Possibilitat de rebutjar el document a signar, indicant el motiu (el document ha de ser recuperable
per a ser modificat, si s’escau).
7. Gestió de delegacions i/o substitucions.
8. Signatura individual o massiva de documents.
9. Enviament de correus electrònics a les persones usuàries per avisar que tenen documents
pendents de signatura.
10. Ha d’existir la possibilitat d’utilitzar el mòdul de signatura des d’una aplicació mòbil (telèfon o
tauleta) amb, almenys, les prestacions bàsiques de signatura / rebuig.
l)

Identificació electrònica

La plataforma d’identificació i autenticació electrònica ha d’incloure les següents funcionalitats
mínimes requerides:
1. Serveis d’autenticació dels documents. Per autenticació s’entén la verificació de la identitat de qui
interactua.
2. L’ús de segell de temps per assegurar amb exactitud d’instant en què la firma té lloc.
3. L’ús del servei Vàlid de l’AOC.
m) Model de dades de tercers i territori

El model de dades de tercers i territori serà el nucli on residirà la informació sobre tercers (persones
físiques, jurídiques, entitats o qualsevol altra figura administrativa que tingui relació amb
l’administració) així com de la relació de tercers i expedients amb el territori.
Ha d’incloure les següents funcionalitats mínimes requerides:
1. Permetre una gestió eficient i sense redundàncies o duplicats d’informació de tercers, comú per
a totes les aplicacions del sistema.
2. Desglossar i parametritzar el nom de les persones físiques, diferenciant el nom i cadascun dels
cognoms.
3. Emmagatzemar les adreces de forma estructurada permetent desglossar i parametritzar, com a
mínim, el municipi, el nucli de població, el carrer, el número de portal, el bloc, l’escala, el pis i la
porta.
4. Diferenciar entre les persones físiques i jurídiques.
5. Permetre canvis de nom de carrer i número de portal sense afectar la coherència de la bases de
dades. En cap cas l’identificador de la taula de portals serà el número de portal.
6. Distingir entre les adreces locals de les nacionals i estrangeres.
7. Permetre la interoperabilitat amb altres administracions públiques, via serveis web.
8. Identificar i localitzar amb l’objectiu de poder notificar a tercers de forma correcta.
9. La realització d’estadístiques basades en tercers o territori.
10. Les adreces han de ser georeferenciables.
11. Control de caducitats de DNI/NIE, etc...
n) Mòdul component de gestió documental i arxiu electrònic
El mòdul component de gestió documental i arxiu electrònic és el sistema que ofereix
emmagatzematge per als documents i fitxers relacionats amb cada expedient, gestionant la creació,
captura, manteniment i ús de cada document des de la seva creació i registre fins al seu arxiu
definitiu.
La gestió de forma eficient unificada de tots els documents administratius requereix comptar amb
eines que permetin la seva organització, de manera que també és objecte del contracte el
subministrament, instal·lació i posada en servei d’un sistema de gestió documental integrat amb les
solucions ofertades pels diferents mòduls i que es podrà utilitzar en el futur per part d’altres mòduls
o sistemes, per tant, haurà de disposar de serveis web d’interoperabilitat.
Ha d’incloure les següents funcionalitats mínimes requerides:
1. Emmagatzematge de qualsevol tipus de document electrònic utilitzat en els actes administratius
o relacionats amb un expedient.
2. La recuperació i consulta dels documents que no estiguin relacionats en un expedient, de cada
procediment administratiu, tant per part de les persones empleades de l’administració com dels
interessats en el procediment.
3. Integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat i protecció dels documents.
4. Administrar categories de documents per la seva classificació, d’acord amb el classificador
documental e-SET, havent d’adaptar-se en tot moment, i sense cap increment de cost, a possibles
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modificacions del quadre de classificació funcional elaborat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya o qualsevol altra organisme encarregat de confeccionar aquest quadre.
5. Establir un sistema d’herències per tal que un document entrat pel Registre d’Entrada pugui ser
accessible per altres aplicacions que ho necessitin (com ara les que ofereix el Consorci AOC),
complint amb els criteris de seguretat d’accés que marqui el Consell Comarcal.
6. Poder fer cerques de documents per continguts.
7. La gestió de documents ha de ser integrable amb els aplicatius del Consorci AOC com i-Arxiu i
Desa’l.
Els formats de models de documents i els documents generats seran compatibles amb openxml
(Microsoft) i opendocument (OASIS), PDF i PDF/A.
o) Procediments de contractació
El mòdul que incorpori els procediments de contractació electrònica ha de permetre la gestió
completa dels expedients de contractació (backoffice), de forma integrada amb el gestor
d’expedients i amb el portal de licitació electrònica (frontoffice).
Les funcionalitats mínimes que ha de complir aquest gestor són:
1. Els processos de contractació electrònica dissenyats s’han d’incloure dins el propi gestor i han
de complir les mateixes funcionalitats requerides en aquest Plec vinculades al tramitador i gestor
d’expedients.
2. Ha de disposar d’un procediment administratiu comú de contractació amb les fases mínimes
següents: preparació, licitació, adjudicació, formalització i tancament.
3. Ha de disposar d’un conjunt de subprocessos ja definits i que puguin integrar-se dins d’expedients
de diferents tipologies. Com a mínim han d’estar definits els següents subprocessos:
o Fiscalització
o Resolució
o Publicació
o Mesa de contractació
o Formalització
o Recursos o Informe
4. Els procediments de contractació han d’estar integrats amb els processos de resolució d’òrgans
col·legiats i unipersonals - Ha de permetre la integració amb la plataforma e- Licita, sobre digital i la
plataforma de contractació eines del Consorci AOC.
p) Eina per implantació de workflow
Aquesta eina ha de permetre poder parametritzar, configurar i dissenyar els fluxogrames dels
procediments ja definits pel Consell Comarcal aconseguint així la posada en funcionament de
qualsevol expedient electrònic.
Les funcionalitats mínimes que ha de complir aquest gestor són:
1. Els processos dissenyats s’han d’incloure dins el propi gestor i han de complir les mateixes
funcionalitats requerides en aquest Plec vinculades al tramitador i gestor d’expedients.
2. Ha de permetre la inclusió de fluxogrames en la configuració i parametrització del disseny d’un
expedient, facilitant una visió general del seguiment del compliment de les fases.
3. Es podran definir variables, accions i tasques associades als procediments i a les fases.

4. Ha de proporcionar una eina per dissenyar tots els documents/formularis associats al
procediment.
5. Ha de permetre la creació i modelatge de plantilles el contingut del qual ha de poder ser traslladat
a altres procediments.
6. Les implantacions i modificacions en els procediments s’han de poder fer en un entorn de
desenvolupament o de proves, on es puguin testejar sense interferir en l’entorn de producció. Les
modificacions en els procediments no haurien d’afectar als processos ja iniciats.
q) Requisits generals de configuració
La plataforma proporcionada ha de permetre, sense cap cost afegit, la integració amb serveis
actualment existents, propiciats per organismes públics competencials (Generalitat de Catalunya –
Consorci AOC), així com disposar de mecanismes per poder ser integrada en un futur amb d’altres
sistemes externs que puguin aparèixer.
Idioma: tots els mòduls han d’estar disponibles, com a mínim, en català i castellà. La documentació
aportada ha d’estar en català.
Multiseu: L’eina ha de poder configurar-se per a gestionar més d’un organisme.
Actualitzacions: les actualitzacions del sistema i dels aplicatius objecte d’aquesta contractació han
d’anar incloses en l’oferta i han de garantir la robustesa de l’entorn en funcionament.
r)

Requisits tècnics

Les aplicacions seran en entorn web i solució ubicada al núvol (CLOUD) amb els requeriments de
seguretat que dicten les lleis actuals. Caldrà que les dades compleixin amb el format de l’Esquema
Nacional d’Interoperabilitat (ENI) per tal de que el Consell Comarcal, si ho creu adient i quan ho
cregui adient, pugui recuperar les dades i migrar-les a qualsevol altra plataforma electrònica que
també les compleixi. Els accessos s’executaran, per part de la persona usuària, mitjançant l’ús de
multinavegador web (com a mínim, Internet Explorer, Mozilla i Chrome) i sense limitacions respecte
la possibilitat d’un accés des de fora la instal·lació del Consell Comarcal.
Es valorarà que la solució sigui una solució escalable, dissenyada per assolir requeriments superiors
dels que es demanen inicialment.
El sistema ha de garantir un rendiment raonable i un ús eficient dels recursos necessaris.
La solució ha de tenir un mínim de 90 llicències.
s)

Eines de gestió i administració del sistema

La gestió i administració del sistema es realitzarà mitjançant eines i interfícies gràfiques, que han
de permetre l’autonomia de l’administració en el disseny, creació, actualització i organització de tots
els components i serveis inclosos en els diferents mòduls, contemplant, entre altres, el control de
persones usuàries, perfils, rols, grups, permisos i accessos d’una manera senzilla.
t)

Indicadors de gestió i de presa de decisions

S’ha de tenir informació sobre la gestió que es faci, fet pel qual es vol comptar amb un mòdul de
gestió d’indicadors de l’estat d’execució i de gestió dels expedients que s’integri amb la informació
històrica del gestor.
u) Seguretat i auditoria
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Protecció de dades: Tractant-se d’una aplicació de continguts sensibles i protegits per la llei, els
sistemes oferts han d’incorporar les lògiques mesures de seguretat establertes en la legislació
vigent de protecció de dades i la corresponent normativa de desenvolupament, així com el RD
3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de
l’Administració Electrònica.
Mesures de seguretat: En tot cas, les mesures de seguretat han d’incloure:
1. Validació de noms i contrasenyes de les persones usuàries.
2. Auditories en les quals es registri qui i quan realitza cada operació.
3. Possibilitat d’assignar a cada persona usuària donat d’alta en el sistema el seu propi perfil,
que li faculta per accedir a determinats processos i dades i li impedeix l’accés i la modificació
de continguts d’altres.
Gestió de permisos: També cal complir els següents requisits:
1. Els sistemes a implantar hauran d’incloure de forma estàndard, determinats perfils tipus
amb els seus permisos corresponents.
2. Tots aquests perfils i permisos podran ser modificats, eliminats o ampliats per la persona
administradora de l’aplicació.
3. El sistema de menús s’adaptarà en funció dels permisos assignats a les diferents
persones usuàries de manera que permeti o impedeixi la realització de diferents tipus
d’operacions.
4. L’assignació de permisos
Accés autenticat a l’aplicació: Mitjançant usuari/contrasenya o certificat digital emès per una AC
reconeguda
Control d’accés d’interessats als expedients: La ciutadania o empreses només poden accedir a la
informació particular i als recursos assignats al mateix, de manera que no es pot interferir amb la
informació i recursos d’altres ciutadans o empreses.
Addicionalment als requisits indicats anteriorment en el present plec en matèria de protecció de
dades, el sistema ha de complir els requisits exigits en la legislació vigent en matèria d’administració
electrònica en cada moment, així com altres normes que els desenvolupen.
11. Qüestions:
1. Requisits que compleix la vostra proposta
en relació al projecte plantejat
CONCEPTE

SI ☐ NO☐

Seu Electrònica

SI ☐ NO☐

Validació de Documents

SI ☐ NO☐

Registre d’Entrada I Sortida

SI ☐ NO☐

Carpeta Ciutadana

SI ☐ NO☐

Gestor d’Expedients

SI ☐ NO☐

Gestor d’Òrgans Col·legiats/unipersonals

SI ☐ NO☐

Gestor de Tasques

SI ☐ NO☐

Planning Corporatiu

SI ☐ NO☐

Notificació Electrònica

SI ☐ NO☐

Mòdul de Firma

SI ☐ NO☐

Portasignatures

SI ☐ NO☐

Identificació Electrònica

SI ☐ NO☐

Dades de Tercers I Territori

SI ☐ NO☐

Gestió documental i Arxiu Electrònic

SI ☐ NO☐

Gestor de la Contractació Electrònica

SI ☐ NO☐

Eina per implantació del Workflow

SI ☐ NO☐

2. Per cada apartat desenvolupi les millores
que la seva eina ofereix (200 paraules per
ítem)
Seu Electrònica
Validació de Documents
Registre d’Entrada I Sortida
Carpeta Ciutadana
Gestor d’Expedients
Gestor d’Òrgans Col·legiats/unipersonals
Gestor de Tasques
Planning Corporatiu
Notificació Electrònica
Mòdul de Firma
Portasignatures
Identificació Electrònica
Dades de Tercers I Territori
Gestió documental i Arxiu Electrònic
Gestor de la Contractació Electrònica
Eina per implantació del Workflow
3. Per cada apartat desenvolupi les
limitacions que la seva eina ofereix (200
paraules per ítem)
Seu Electrònica
Validació de Documents
Registre d’Entrada I Sortida
Carpeta Ciutadana
Gestor d’Expedients
Gestor d’Òrgans Col·legiats/unipersonals

17

Gestor de Tasques
Planning Corporatiu
Notificació Electrònica
Mòdul de Firma
Portasignatures
Identificació Electrònica
Dades de Tercers I Territori
Gestió documental i Arxiu Electrònic
Gestor de la Contractació Electrònica
Eina per implantació del Workflow

Altres qüestions relacionades amb la vostra empresa:
1. Informació addicional
La seva entitat té facturació de tecnologies similars
a les de la present proposta en els últims 3
exercicis? Respongui SI o NO

SI ☐

NO ☐

SI ☐

NO ☐

SI ☐

NO ☐

SI ☐

NO ☐

En cas d'haver respost SÍ a la pregunta anterior,
digui quina va ser la facturació aproximada de
tecnologies similars a les d'aquesta proposta en els
últims 3 exercicis (dada agrupada dels 3 exercicis)
Considera que el personal de la seva entitat té
qualificacions que són específicament rellevants per
a escometre els reptes que es proposa? Respongui
SÍ o NO
En cas d'haver respost SÍ a la pregunta anterior,
indiqui quines són aquestes qualificacions (màx. 300
caràcters)
Ha realitzat inversió en I+D en els últims 3 exercicis?
Respongui SI o NO
En cas d'haver respost SI a la pregunta anterior,
indiqui quin ha estat l'import de la inversió en els
últims 3 exercicis (dada agrupat dels 3 exercicis)
La seva entitat ha obtingut finançament públic de
concurrència competitiva per a projectes I+D en
algun dels 3 últims exercicis? Respongui SI o NO
En cas d'haver respost SI a la pregunta anterior,
indiqueu el volum de finançament captat en els
últims 3 exercicis (dada agrupada dels 3 exercicis)
2. Descripció de la proposta de solució

Breu resum de la proposta de solució: especificació
funcional (màxim 1.250 caràcters) Descripció de la
possible idea que pugui satisfer la necessitat
plantejada, descrita des d'un enfocament funcional
Durada estimada per a l'execució de la proposta
plantejada (mesos)
Cost estimat del desenvolupament de la seva
solució proposada (€) amb caràcter anual i establint
l’IVA com a partida separada.
Estaria la seva entitat interessada a participar en la
licitació d'aquest projecte?
La seva entitat, té experiència en desenvolupaments
relacionats amb el projecte plantejat? Quines?
(Indicar per cada projecte: any d'execució, import,
breu descripció dels resultats).
Elements d'innovació (noves tecnologies lliurades i
solucions innovadores) o Resultats de I+D esperats.
Específicament, digui quins són els elements
diferenciadors de la seva proposta davant els
productes i serveis que es troben ja disponibles al
mercat (màx. 850 caràcters)
Necessitats tecnològiques per a l'aplicació de la
seva proposta:
Quines característiques del projecte i l'abast
proposat considera que són més importants?
Quins són els principals avantatges que es troben
de la solució proposada?
Quins criteris considera importants per avaluar les
propostes de solució i la futura licitació?

1. Declaracions Obligatòries
Autoritzo al Consell Comarcal del Bages a l'ús dels continguts de les
propostes. Aquest ús es limitarà exclusivament a la possible inclusió
dels continguts en el procés de definició de les línies de treball, que es
concretarà en els possibles plecs dels possibles procediments de
contractació que es tramitin.
La proposta presentada està lliure de patents comercials, copyright o
qualsevol altre dret d'autor o empresarial que impedeixi el seu lliure ús
per part del Consell Comarcal del Bages o de qualsevol altra empresa
col·laboradora en el desenvolupament de futurs projectes.
2. Autorització d'ús de les dades aportades

☐

☐

SI

NO

Important: Autoritzo al Consell Comarcal del Bages a
l'emmagatzematge i difusió de les dades de contacte, a mantenir
accessible i actualitzada la informació necessària, total o parcial,
sobre la proposta presentada i a divulgar la informació o
documentació tècnica o comercial que, si escau, no sigui identificada
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com a confidencial. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició es poden exercir adreçant-se al següent enllaç
https://www.seu-e.cat/web/ccbages/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/serveis/delegat/da-de-proteccio-dedades-186

3. Relació de documentació adjunta aportada
En el cas que n'hi hagués, indiqui la documentació que acompanya a la seva proposta i que proporcioni
major informació sobre la idea proposada. (Seria convenient aportar documentació gràfica)

Nom de l’arxiu:

Breu descripció:

Confidencial*
☐
☐
☐
☐
☐
☐

* Marcar en el cas que la documentació corresponent sigui confidencial

