Institut Municipal d’Educació
Model de document per a la contractació d’expedient oberts

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS I JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL
CONTRACTE I DE LA IDONEÏTAT DEL SEU OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és la contractació dels serveis informàtics que inclouen el
manteniment i suport del sistema d’Informació 03BRESSOL i el desenvolupament de noves
funcionalitats en aquest sistema.
Els serveis informàtics a prestar, són els següents:





Serveis de manteniment i suport.
Serveis de desenvolupament d’evolutius identificats.
Serveis de desenvolupament d’evolutius no identificats.
Servei d’atenció i suport permanent a l’usuari.

Per a dur a terme aquests serveis, en aquests moments no existeixen ni a l’IMI ni a l’IMEB els
recursos necessaris.
Codi CPV proposat : 72200000-7 (Servicios de programación de software y de consultoría).

1 - JUSTIFICACIÓ DEL PREU
Preu sense IVA:
IVA 21 %:
Total:

358.522,95€
75.289,82€
433.812,77€

Desglossament per anys:
any 2020: 171.143,69 € (import sense IVA)
any 2021: 93.689,63 € (import sense IVA)
any 2022: 93.689,63 € (import sense IVA)
Per obtenir el càlcul del pressupost del contracte s’han identificat i categoritzat les tasques
informàtiques a fer, segons els objectius i els requeriments funcionals d’aquest contracte. Per
aquestes tasques, s’ha definit el percentatge dedicació dels diferents perfils professionals (cap
de projecte, analista, arquitecte, analista programador i programador) que hauran
d’intervenir en el seu desenvolupament, a partir de l’experiència i del coneixement que tenen
l’IMEB i l’IMI del negoci i dels sistemes informàtics relacionats.
A cada perfil professional se li ha aplicat el preu/hora resultant d’una consulta realitzada per
l’IMI durant l’any 2017 a diversos proveïdors i que és la tarifa que l’IMI aplica actualment en
els contractes d’aquesta naturalesa tecnològica (J2EE) perquè s’adequa als preus actuals de
mercat, que són superiors als preus que proposa el conveni de referència, que és el “XVII
Convenio de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública” (codi de
conveni: 99001355011983) que fixa un còmput d’hores anuals pels treballadors de 1.800
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h/any. La justificació és que per tal de desenvolupar amb qualitat aquest servei es requereix
tenir una alta capacitació i especialització i el mercat és el que determina els preus/hora.
En el següent enllaç, es pot veure un exemple de contractació de l’IMI que correspon a la
justificació de preus del vigent contracte de “Serveis de Manteniment i Evolució d’aplicacions
informàtiques (AM) de l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona”, on es detalla
la consulta de mercat efectuada, la resposta de les empreses i les tarifes mitges obtingudes
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?idDoc=2936
6117&reqCode=viewCn&).
Per tot això, els costos salarials estimats per a aquesta contractació s’han calculat a partir de
la plantilla de persones treballadores que haurà d’executar el contracte, amb diferents
categories professionals i dedicació, segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques, i
la retribució salarial esmentada anteriorment de l’IMI per cada categoria:
Categoria Professional
Cap de projecte (CP)
Analista J2EE (AJ2EE)
Arquitecte J2EE (ARQ)
Analista programador J2EE (AP)
Programador J2EE (P)

Retribució Salarial
55.621,83 €
41.078,69 €
49.096,69 €
35.611,42 €
26.931,01 €

A aquests costos salarials s’afegeix un 34% de Seguretat Social a càrrec de l’empresa, un 8%
de costos indirectes, i un 20% de benefici industrial.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Costos directes
Costos salarials - Salari Brut
Costos salarials - Seguretat Social (34%)

Import
196.920,08 €
66.952,81 €
263.872,89 €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura (8%)
Benefici industrial (20%)

Import
22.945,47 €
71.704,59 €
94.650,06 €

Total preu IVA exclòs
Total preu IVA inclòs

358.522,95 €
433.812,77 €

Per accedir al càlcul desglossat del cost del servei informàtic veure el document Excel adjunt
“Taula costos perfils professionals”.
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2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte (VEC) és de 523.917,17 € (IVA no inclòs). Aquesta xifra inclou
l’import total incloent les pròrrogues i les possibles modificacions. El percentatge de les
modificacions és del 20% sobre el preu del contracte.
Any

VE prestació

2020
2021
2022
2023

171.143,69 €
93.689,63 €
93.689,63 €
358.522,95 €

TOTAL

VE eventuals
pròrrogues
93.689,63 €
93.689,63 €

VE modificacions
previstes
-

71.704,59 €
71.704,59 €

VE altres
conceptes
0,00 €

SUMA
171.143,69 €
93.689,63 €
93.689,63 €
93.689,63 €
71.704,59 €
523.917,17 €

3. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei s’iniciarà el dia 1 de gener de 2020, sempre que s’hagi formalitzat el contracte, i
finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
Previsió de pròrroga del servei
X Es preveu la pròrroga, calculada en funció del cost previst pel contracte per l’any 2022 i per
un termini màxim de 12 mesos i amb un preavís mínim de dos mesos.
 No es preveu pròrroga

4 .- PROCEDIMENT PER ADJUDICAR EL CONTRACTE
S’opta pel procediment obert harmonitzat per raó de l’import del Valor Estimat del
Contracte i per garantir que tot empresari interessat pugui presentar una proposició, i que
el contracte es pugui adjudicar en base als criteris d’adjudicació que proposem per ser
incorporats en el plec.

5.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PROPOSATS
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que
serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents:
1.1.

Pel preu ofertat: fins a 35 punts.

•Per decret d’alcaldia de 22/6/17 s’estableix una fórmula bàsica d'utilització general que permet una
ponderació d'ofertes distribuint els punts de forma proporcional segons les diferències entre les ofertes de
preu, a partir de l'oferta més barata que hagi estat admesa i tenint en compte el pressupost net de
licitació. La fórmula de referència de caràcter general que es proposa és la següent:
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Pressupost net de licitació ‐ oferta
x Punts màxims = puntuació resultant.
Pressupost net de licitació ‐ oferta més ec.

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.

1.2.

Per la reducció de terminis: fins a 10 punts.

Interessa reduir al màxim possible la implantació de la major part del desenvolupament del
nou mòdul de Comunicació amb les famílies pel seguiment de l’infant, prevista com a data
límit pel 1/07/2020, perquè avançar la implementació d’aquestes funcionalitats permetrà
avançar la formació a les directores de les escoles i, així, no es solaparà amb les seves
tasques pròpies d’inici del nou curs escolar.
També, interessa reduir al màxim possible la implantació del desenvolupament del nou
mòdul de Gestió Integral d’infants amb necessitats educatives especials, prevista com a data
límit pel 15/07/2020, per tal d’assegurar el seu correcte funcionament a producció abans de
l’inici del corresponent curs escolar, donat que l’agost és un mes inhàbil pel que fa a les
pujades a producció i a la realització de proves d’usuaris i de la seva formació.
És per tot això que es volen valorar les millores que en aquest apartat puguin oferir els
licitadors, que hauran d’acompanyar la seva proposta de reducció de terminis amb un pla de
treball que concreti les actuacions que es poden dur a terme per avançar els terminis i un
cronograma.
S’estableix la següent valoració segons el temps de reducció proposat:
-

Reducció de la implantació de les noves funcionalitats del mòdul Comunicació amb les
famílies pel seguiment de l’infant, (ANNEX 2 apartats 12.1.1.1 Entrevistes, 12.1.1.2
Correus electrònics i 12.1.1.3 Trucades telefòniques del Plec de prescripcions tècniques),
fins a 5 punts.
 per una setmana de reducció...................................................... 3 punts.
 per dos setmanes de reducció.................................................... 5 punts.

- Reducció de la implantació de les noves funcionalitats del mòdul Gestió Integral d’infants
amb necessitats educatives especials, (ANNEX 2 apartats 12.1.2..1 Migrar l’esquema
Acces actual a la BBDD d’Oracle, 12.1.2.2 Pantalla generació d’informes, 12.1.2.3. Pantalla
importació arxius NEE Excel, 12.1.2.4 Pantalla exportació arxius NEE Excel i 12.1.2.5
Casuístiques condició d’entrada, del Plec de prescripcions tècniques), fins a 5 punts.


per una setmana de reducció ........................................................... 3 punts.
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per dos setmanes de reducció ......................................................... 5 punts.

Punts no acumulables.
1.3.

Per la millora de la garantia: fins a 7 punts.

L’extensió del temps de garantia, si els licitadors ho proposen, té una traducció econòmica
en la mida que pot evitar els costos de manteniment durant el temps d’extensió. És per això
que es valoraran les propostes dels licitadors que millorin el període mínim de garantia exigit
(veure apartat 6.2 del Plec de prescripcions tècniques).
S’estableix la següent valoració segons l’extensió del temps de garantia proposat, fins a 7
punts.




per allargar el període de garantia a 9 mesos .................................. 3 punts.
per allargar el període de garantia a 12 mesos ................................ 5 punts.
per allargar el període de garantia a 15 mesos ................................ 7 punts.

Punts no acumulables
1.4.

Per la millora del servei d’Atenció i suport a l’usuari: fins a 8 punts.

Donada la complexitat del sistema 03BRESSOL, i que aquest afecta directament a milers de
famílies, el servei d’Atenció i el suport a l’usuari és una part molt important del projecte en
la que es vol que els licitadors posin especial cura. El servei d’Atenció i suport ha d’ajudar als
treballadors i treballadores municipals a guanyar confiança i a ser més competents en l’ús
del sistema 03BRESSOL, tant pel que fa a les funcionalitats actuals, com a la posada en marxa
de les noves funcionalitats a implantar.
Per això, considerem important que el servei d’Atenció i suport a l’usuari/a el presti
personalment l’analista funcional assignat al projecte i, és en aquest sentit, que es valorarà
la millora que proposin els licitadors de la manera següent:


Es valorarà una aportació en hores major que les mínimes exigides del servei
d’atenció telefònica (veure apartat 6.5.6 del Plec de prescripcions tècniques),
atorgant la màxima puntuació a qui ofereixi més hores per sobre el mínim exigit i als
altres de forma proporcional, fins a 8 punts.

PUNTUACIÓ TOTAL DELS CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA: 60 PUNTS.

2. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que
serviran de base per a la seva adjudicació són els següents:

2.1.

Enfocament general del projecte: fins a 7 punts.
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Els licitadors han d’analitzar i comprendre els continguts més significatius del projecte i han
de saber definir les línies principals de la seva estratègia per afrontar-lo amb èxit. Es
convenient que els licitadors presentin un resum executiu d’alt nivell i una proposta de
plantejament general del projecte realitzats en funció dels requeriments del Plec de
prescripcions tècniques.
Per això, s’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin un enfocament general
del projecte que permetin la valoració de la seva viabilitat, coherència, realisme i estructura
organitzativa. Es valorarà específicament de la manera següent:

2.2.



Per la idoneïtat del Resum executiu........................................ fins a 2 punts.



Per la idoneïtat del Plantejament general del projecte.............. fins a 5 punts.

Pla de Recepció del Servei: fins a 7 punts.

Es important que la incorporació d’un nou proveïdor al projecte 03BRESSOL no afecti
negativament a la qualitat del servei que fins ara es presta. L’usuari no hauria de notar que
s’ha produït tal canvi. Al tractar-se d’un sistema en funcionament, el període de recepció del
servei per part del proveïdor serà crític i els riscos seran molt grans i es necessita tenir un pla
detallat i viable de recepció dels serveis que evitin el risc de pèrdua de qualitat esmentat.
Per això, s’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin un Pla de Recepció del
Servei, respectant els mínims establerts a l’apartat 6.6.4 del Plec de prescripcions tècniques,
que permeti la valoració de la seva viabilitat, realisme i estructura organitzativa. Es valorarà
específicament de la manera següent:

2.3.



El grau de definició de la planificació, organització i procediments a seguir per
assegurar una correcta recepció del servei tant a nivell organitzatiu, funcional
com tecnològic..................................................................... fins a 4 punts.



La garantia d’un traspàs del sistema 03BRESSOL mitjançant la relació de
dedicació dels recursos i del temps que s’utilitzaran .................. fins a 2 punts.



Coherència integral del Pla de Recepció del Servei.................... fins a 1 punt.

Pla de Qualitat del Servei: fins a 7 punts.

Un bon Pla de Qualitat del Servei garantirà el compliment del servei per part del proveïdor
d’acord amb els procediments establerts per l’IMI dins dels terminis de prestació del
contracte.
Per això, s'atorgarà una major puntuació a les propostes que presentin un Pla de Qualitat del
Servei, respectant els mínims establerts a l’apartat 6.6.6 del Plec de prescripcions tècniques,
que permeti la valoració de la seva viabilitat, coherència, realisme i estructura organitzativa.
Es valorarà específicament de la manera següent:


L’enfocament metodològic orientat a la qualitat, els seus processos i
l’alineament amb la metodologia ADINET........ ...................... fins a 2 punts.



El grau de detall de les propostes d’eines i evidències destinades a garantir la
qualitat del codi .................................................................... fins a 2 punts.
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2.4.



El grau de definició i idoneïtat dels procediments per tal d’assegurar la
traçabilitat
entre
la
documentació
i
el
codi
associat
al
desenvolupament................................................................. fins a 2 punts.



Coherència integral del Pla de Qualitat del Servei..................... fins a 1 punt.

Proposta d’organització del Servei d’Atenció i suport a l’Usuari: fins a 7 punts.

Donada la complexitat del sistema 03BRESSOL i que aquest afecta directament a milers de
famílies, el servei d’Atenció i el suport a l’usuari és una part molt important del projecte en
la que es vol que els licitadors posin especial cura. Aquest servei ha d’ajudar als treballadors
municipals a guanyar confiança en el sistema i a ser més competents, tant pel que fa al
funcionament actual com a la posada en marxa de noves funcionalitats.
Per això, es valorarà la Proposta d’organització del servei d’Atenció i suport, en la mesura
que representi una millora respecte del que exigeix a l’apartat 6.5.6 del Plec de prescripcions
tècniques, que permeti la valoració de la seva viabilitat, coherència, realisme i estructura
organitzativa. Es valorarà específicament de la manera següent:

2.5.



Per l’aportació de metodologia que estandarditzi i documenti solucions a les
consultes reiteratives............................................................ fins a 3 punts.



Per l’aportació d’una estratègia que identifiqui necessitats de millores de
l’operativa del sistema 03BRESSOL........................................ fins a 3 punts.



Per una millor adequació del servei d’Atenció i suport a les necessitats de les
escoles i del personal docent ................................................ fins a 1 punt.

Pla de Devolució del Servei: fins a 7 punts.

Un bon Pla de Devolució del Servei garanteix la continuïtat del servei en el cas que, en el
futur, es produís un canvi de proveïdor. És la garantia de que l’usuari no es veuria afectat
negativament i que es mantindria la qualitat del servei durant el període de transició entre
proveïdors.
Per això, s’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin un Pla de Devolució del
Servei, respectant els mínims establerts a l’apartat 6.6.5 del Plec de prescripcions tècniques,
que permeti la valoració de la seva viabilitat, coherència, realisme i estructura organitzativa.
Es valorarà específicament de la manera següent:

2.6.



La proposta d’un traspàs del sistema i coneixements amb la menor
participació de l’IMEB i de l’IMI............................................... fins a 3 punts.



El grau de definició del Pla de Devolució del Servei i els seus mecanismes per
tal d’assegurar que el traspàs de l’adjudicatari a l’IMEB i l’IMI sigui fet en el
temps i qualitat previstos ....................................................... fins a 3 punts.



Coherència integral del Pla de Devolució del Servei................... fins a 1 punt.

Pla de riscos del servei: fins a 5 punts

Disposar d’un pla de riscos permet afrontar el contracte amb major seguretat i qualitat, per
això s’atorgaran els següents punts a les propostes que incloguin un enfocament del pla de
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riscos específic per a aquets contracte respectant els mínims establerts als apartats 9.1.8 i
11.1.1 del Plec de prescripcions tècniques. Es valorarà específicament de la manera següent:


Matriu de riscos preliminar que reculli els riscos més crítics. Tenint en compte:
 Idoneïtat dels riscos detectats............................................ fins a 2 punts.
 Extensió de la matriu de riscos............................................ fins a 1 punt.
 Coherència de la classificació d’impacte i probabilitat........ fins a 1 punt.



Propostes d’accions per a mitigar aquests riscos i mesures de contingència. Es
valorarà específicament:
 El detall i l’adequació de les accions mitigadores............. fins a 0,5 punts.
 El detall i l’adequació de les mesures de contingència..... fins a 0,5 punts.

Per equiparar la valoració de les propostes i poder identificar que es realitza una priorització
oportuna de les mateixes, es valorarà sobre els 10 riscos considerats més crítics pel
proveïdor.
PUNTUACIÓ TOTAL DELS CRITERIS DE VALORACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR:
40 PUNTS.
Extensió màxima de cada tema i tipografia, segons s’indica a l’apartat 9 del Plec de
prescripcions tècniques.
Criteri d’exclusió
No es tindran en compte els projectes que no superin el nombre de 25 punts en els criteris
que depenen d’un judici de valor.
Criteri de desempat

En cas d’empat, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions
presentades per les empreses que en el moment d’acreditar la solvència tècnica exigida en
aquest plec tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al
2%, sempre que llurs proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris que han de servir de base per l’adjudicació o dels aspectes de
negociació si escau.

6.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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De conformitat amb allò previst a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, procedeix la valoració de més d’un criteri d’adjudicació, per no
concórrer l’excepció prevista en aquest precepte.
Els criteris d’adjudicació escollits contemplen, a més del preu, tot el ventall d’aspectes relatius
a l’execució del contracte que s’estimen rellevants per a la més òptima realització d’aquest i
que en conseqüència impliquen en conjunt la millor oferta en termes de millor relació qualitatpreu.

7 . SUBROGACIÓ DE PERSONAL
 SI procedeix
X NO procedeix
El conveni amb número de codi 99001355011983 no contempla la subrogació de personal

8 - TERMINI DE GARANTIA REQUERIT
El termini de garantia serà de 6 mesos.

9 - PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL I COBERTURA D’AQUESTA
 SI, cal que l’empresa presenti una pòlissa per un import mínim de : _______________ €
X NO es necessari

10 - POSSIBLES MODIFICACIONS EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE QUE COMPORTIN
AUGMENT O DISMINUCIÓ DE L’IMPORT DEL CONTRACTE
Les causes previstes i precises de modificació del contracte són les següents, fins al 20%:


Per la necessitat d’implementar millores funcionals provocades per canvis en la
legislació i normativa vigent (preinscripció, matrícula, preus públics, tarifació,
gestió deute de les famílies, gestió RRHH, LOPD, passi a la via executiva, etc...) o
per acord de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona, que no es puguin
desenvolupar dins de les hores estimades pels evolutius no identificats del
present plec.
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Per fer front als possibles canvis que es puguin plantejar, tant a nivell organitzatiu
com de l’entorn tecnològic corporatiu, que afectin a les funcionalitats del sistema
03BRESSOL (per exemple l’adaptació a les noves lleis d’administració electrònica).



Per l’ampliació de requeriments en els evolutius identificats descrits en l’annex 2
del Plec de prescripcions tècniques que facin necessari el desenvolupament i la
implantació de funcionalitats no identificades inicialment al mòdul de
Comunicació amb les Famílies pel seguiment de l’infant i al mòdul de Gestió
integral d’infants amb necessitats educatives especials.



Per l’ampliació número d’escoles i d’usuaris de l’aplicatiu 03Bressol.



Per l’establiment de nous canals complementaris de comunicació digital entre les
escoles bressol i les famílies usuàries d’aquest serveis.

11 - PERSONAL DE LA DIRECCIÓ I/O SERVEI QUE FORMARÀ PART DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ
Titulars
1. Lídia Marsol, Cap del Departament
d’Organització i Sistemes d’Informació de
l’IMEB.
2. Rosa Domingo Torres, Referent de Servei
d’Educació de l’IMI.

Substituts
- Jordi Muixí, tècnic del Departament
d’Organització i Sistemes d’Informació de
l’IMEB.
- Jordi Boix Rodríguez, Responsable d'Unitat
de Servei de l’IMI per Educació.

12 - NOM DEL TÈCNIC/A RESPONSABLE
- Lídia Marsol i Burrut.

13 - SUBCONTRACTACIÓ
 SI, es permet la subcontractació.
 Es vol incloure com a mesura social que el licitador indiqui la part del contracte que vol
subcontractar i amb les empreses a qui vol subcontractar.
X NO es permet

14 – CESSIÓ del contracte
 SI es permet
10

Institut Municipal d’Educació

X NO es permet

15 - REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA
Els licitadors o candidats han d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional mínima següents:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres
últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior a 179.261,48 euros. En
el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de
la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

Serveis executats
- D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora
ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en
serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha
de ser com a mínim de 83.655,36 euros.
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els que constitueixen
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat
en algun dels que estableix el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(RLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers
dígits dels respectius codis CPV.

Titulacions i experiència professional dels tècnics
- D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant en el
contracte, especialment les persones encarregades del control de qualitat han de tenir els títols o
acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència professional mínima que es determina a l’apartat
6.6.1.3. del Plec de prescripcions tècniques.

16 - DOCUMENTACIÓ QUE CAL QUE L’EMPRESA ADJUDICATARIA APORTI PER TAL DE
JUSTIFICAR LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA
- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre
oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu
volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil. En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui
inferior a un any haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
- Relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys indicar d’altre termini si és el cas que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acrediten
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector
públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
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d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa; si s’escau, aquests certificats han de ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. Els certificats de bona
execució dels serveis inclosos en la relació, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic,
els pot comunicar directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant dels serveis.
- Declaració indicant el personal tècnic o les unitats tècniques juntament amb les titulacions acadèmiques
i l’experiència professional de cadascun dels perfils tècnics, integrats o no en l’empresa, dels quals es
disposi per executar el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat, acompanyada de
la documentació justificativa corresponent.

17 – DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS
L’objecte del contracte no es divideix en lots perquè no es donen les condicions tècniques per a
una eventual divisió de les prestacions incloses en l’objecte del present contracte.

18 – CLÀUSULES SOCIALS
- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual.
- Comunicació inclusiva.

19 - FACTURACIÓ
La tramitació corresponent per l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de
d’acord amb el que s’especifica en l’apartat 8 del Plec de prescripcions tècniques. El
contractista haurà de presentar les factures de forma telemàtica.

20- PROPOSTA DE PENALITZACIONS
1. Per l’incompliment de dates
Quan es produeixi un incompliment per part del proveïdor del calendari d’execució
previst als plecs tècnics d’aquest contracte (apartat 8.2) es descomptarà una quantitat
determinada de la fita de facturació corresponent per cada dia de desviació que es
produeixi. Els percentatges de penalització previstos per incompliment del calendari
d’implantació de funcionalitats es detallen a continuació.
Serveis Evolutius Identificats
Noves Funcionalitats, calendari previst
al Plec de prescripcions tècniques.
Reducció de terminis en implantació
de noves funcionalitats, si l’empresa
adjudicatària s’ha compromès en la
seva oferta.

Endarreriment

Penalització (IVA inclòs)

Entre 1 i 10 dies

0,5% facturació fita per cada dia de retràs.

Més de 10 dies

1% facturació fita per cada dia de retràs.

Entre 1 i 7 dies

0,25% facturació global del contracte per cada dia de
retràs.

Més de 7 dies

0,5% facturació global del contracte per cada dia de
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2. Faltes i sancions
El fet que s’hagin realitzat totes les validacions i acceptacions contemplades a la
metodologia ADINET (ANNEX 1 del Plec de prescripcions tècniques) i s’hagin realitzat les
activitats previstes en els serveis inclosos en aquest contracte, no eximeix a l’adjudicatari
de la seva responsabilitat, quan hi hagi reiteració en la falta de qualitat dels productes
gestionats o lliurats durant el projecte.
Això pot suposar l’aplicació de faltes de la forma següent:


Falta lleu. Es considerarà una falta lleu qualsevol de les situacions següents:
o No elaborar la documentació de seguiment del projecte necessària per
a tal fi i no aixecar l’acta de les reunions del Comitè de Direcció (anual) i
del Comitè de Seguiment (quinzenal) amb la periodicitat i contingut
mínim previst a l’apartat 6.5.1. del Plec de prescripcions tècniques.
o No documentar correctament o no adjuntar la documentació
justificativa de la tasca realitzada en cada cas (correctiu, evolutiu i
suport) a l’eina d’enregistrament de peticions (JIRA) o a qualsevol altre
eina estipulada per l’IMI.
o L’incompliment dels ANS establerts a l’apartat 6.4. del Plec de
prescripcions tècniques.



Falta greu. Es considerarà una falta greu qualsevol de les situacions següents:
o L’aplicació d’una segona falta lleu en un termini igual o inferior a tres
mesos des de l’última falta lleu sancionada.
o La detecció de 2 o més No Conformitats Majors en l’auditoria
realitzada, d’acord amb l’apartat 6.3.1.4 del Plec de prescripcions
tècniques.
o L’incompliment dels Checkpoints d’ADINET establerts.
o Accés no contemplat dins l’abast del projecte a dades de caràcter
protegit.
o No executar les proves d’acord amb el que s’estableix al Pla de Proves.
o No complir amb els requisits establerts a l’apartat 6.6.1 del Plec de
prescripcions tècniques referents a la substitució de membres de
l’equip de treball, excepte en els casos de força major.



Falta molt greu: Es considerarà una falta molt greu qualsevol de les situacions
següents:
o L’aplicació d’una segona falta greu en un termini igual o inferior a sis
mesos des de l’última falta greu sancionada.
o L’ incompliment de les obligacions essencials del contracte i en especial
l’adscripció al contracte de perfils professionals que no compleixen els
requisits mínims de l’apartat 6.6.1 del Plec de prescripcions tècniques.
o En quant a les Revisions d’Auditories d’acord amb l’apartat 6.3.1.4 del
Plec de prescripcions tècniques:
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-

-

No presentar en els terminis indicats un Pla d'Acció per corregir
la causa arrel de les No Conformitats Majors detectades a les
Revisions d’Auditories.
Incomplir el Pla d'Acció definit a les Revisions d’Auditories.
No esmenar les No Conformitats Majors detectades a les
Revisions d’Auditories.
La reiteració de No Conformitats Majors en més de 2 auditories
consecutives.

Aquests són els imports de penalització previstos per a cada tipologia de falta:


Faltes lleus: 0,5% de l’import d’adjudicació del contracte.



Faltes greus: 3% de l’import d’adjudicació del contracte.



Faltes molt greus: 5% de l’import d’adjudicació del contracte.

L’aplicació d’una falta molt greu és també motiu de resolució del contracte.

21- PROTECCIÓ DE DADES
L’adjudicatari, com a encarregat del tractament i tenint en compte l’adequació del nivell de
seguretat al risc, tindrà les obligacions següents:








Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà
utilitzar-les per a finalitats pròpies.
Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del
responsable.
Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l’encarregat.
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat apropiades que estigui aplicant.
No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb
l’autorització expressa del responsable del tractament, o en els supòsits legalment
admissibles.
Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzi el
contracte.
Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals se les ha d’informar
convenientment.
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Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del
compliment de la obligació establerta a l’apartat anterior.
Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.
Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de
protecció de dades davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest
haurà de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable.
La comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres
informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la
pertinença del seu contingut)
Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que
tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als
requeriments de les autoritats de control.
En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:
1. L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma
immediata i mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pel
responsable, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec
de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant
per a la documentació i comunicació de la incidència.
Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloent quan sigui possible, les categories i el nombre
aproximat d’interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de
registres de dades personals afectats.
b) Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades
per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals,
incloent si escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles
efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació
s’ha de facilitar de forma gradual i sense dilacions.
2.- L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps
possible aquestes violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan
sigui probable que la violació suposi un alt risc pels drets i llibertats de les
persones físiques.
La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els
elements que en cada cas assenyali el responsable, com a mínim:
a) La naturalesa de la violació de les dades
b) Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui
obtenir més informació.
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c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat
de les dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de
tractament per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades
personals, incloent si escau, les mesures adoptades per a mitigar els
possibles efectes negatius.












Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el
compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories
o les inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del
responsable o auditor autoritzat per aquest.
D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Ajuntament de
Barcelona, prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat del
tractament, incloent entre d’altres, si s’escau:
o La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
o La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
o La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
o Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.
Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en
compte els riscos que presenti el tractament de les dades com a conseqüència de
la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals trameses,
conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a
les dades esmentades.
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament
requerit té associat un risc equivalent al de la categoria de dades de nivell crític.
Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions
que rebi de l’Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals
i suprimir les còpies existents (tret que existeixen obligacions legals que
requereixin la conservació per un temps definit).
Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres
disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres,
l’encarregat informarà immediatament al responsable.
Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD,
LOPD...) serà considerat responsable del tractament.

22- JUSTIFICACIÓ DE LA NO APLICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNIC
Actualment l’Ajuntament de Barcelona està implementant les aplicacions informàtiques
necessàries per poder posar en funcionament l’expedient de contractació electrònica.
Donat que aquestes aplicacions no estan encara operatives no existeix possibilitat de
tramitar el present expedient de forma electrònica.
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Barcelona, 8 d’octubre de 2019

CPISR-1 C Lidia
Marsol Burrut
2019.11.05
14:26:35 +01'00'

Lídia Marsol i Burrut
Cap del departament d’Organització i Sistemes d’Informació de l’IMEB
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Silvia Farell Gallego, Cap de Departament, el dia 06/11/2019 a les 12:13, que informa.

