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1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’Institut Municipal d’Informàtica (en endavant, IMI) és l’organisme autònom de l’Ajuntament
de Barcelona que té com objectiu subministrar tots els serveis de les tecnologies de la
informació i comunicació (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i les empreses públiques que en
depenen. Entre les seves funcions està el desenvolupament, manteniment, evolució i provisió
de solucions TIC eficients i productives per a la ciutadania i els empleats municipals.
Mitjançant la present licitació per a la contractació dels serveis d’adquisició de llicències,
configuració, adaptació, implantació i servei, l’IMI té com a objectiu proporcionar els serveis
TIC necessaris per a la provisió del Servei d’Atenció Domiciliària (en endavant, SAD) de
l’Institut Municipal de Serveis Socials (en endavant, IMSS) i així assegurar el seu correcte
funcionament.
L’IMSS actualment està prestant els Serveis d’Atenció Domiciliària (en endavant, SAD) que són
un conjunt d’accions que es realitzen habitualment al domicili familiar de la persona
destinatària del servei, que tenen per objecte proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i
suport social a persones amb manca d’autonomia personal i a persones i famílies que tenen
dificultats de desenvolupament o d’integració social.
En el context de provisió del SAD, actualment la ciutat de Barcelona es divideix en 4 zones i els
serveis poden ser proveïts per diferents empreses adjudicatàries per cadascuna de les zones.
En l’actualitat, cadascuna de les empreses proveïdores disposen dels seus propis sistemes
d’informació per a la gestió del servei i actualitzen la informació a l’aplicació SAD municipal,
fet que provoca que la informació del servei estigui distribuïda en els diferents sistemes
d’informació dels adjudicataris i que dificulti la seva explotació homogènia, la incorporació de
millores en el servei que impliquin canvis en els sistemes d’informació de cada adjudicatari i el
seu traspàs a la finalització del contracte del SAD. En aquest sentit, la responsabilitat fins ara
de proveir els sistemes d’informació per a la provisió del SAD requeia en les empreses
adjudicatàries del SAD, no disposant d’un sistema municipal. Per aquest motiu, es tracta d’un
servei nou i no existeixen en aquest Institut contractes previs.
L’IMSS pretén canviar aquest model, i que totes les empreses adjudicatàries del SAD utilitzin
un sistema d’informació únic proporcionat per l’Ajuntament de Barcelona, per a la gestió de la
provisió del SAD.
Per a l’elaboració dels plecs que regeixen aquesta contractació s’han tingut en compte els
resultats de la consulta preliminar de mercat referent al Sistema d’Informació per a la
prestació del Servei d’Ajuda a Domicili efectuada pel Departament d’Atenció a la Gent Gran
de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, l’informe de resultat degudament
motivat forma part del present expedient de contractació, i s’ha publicat el dia 18 de
setembre de 2018 a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya:
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L’interès públic d’aquest contracte rau en :
 Proporcionar un sistema d’informació únic per a les empreses adjudicatàries del SAD
adaptat a les necessitats del SAD de l’IMSS i que doni cobertura a la gestió de la provisió
dels serveis que es presten al domicili del ciutadà amb control de presència a domicili.


Evitar la doble introducció de dades entre les diferents parts del sistema d’informació
global, integrant el sistema d’informació de provisió del SAD amb la resta de sistemes
d’informació municipals (SIRIUS, Dependència i DOMUS), donant continuïtat als
procediments que succeeixen en part en el sistema d’informació municipal i en part en el
sistema d’informació de provisió del SAD.



Facilitar la presa de decisions dels responsables del servei SAD de l’IMSS integrant aquest
sistema d’informació amb l’eina d’explotació de dades de l’àrea de Drets Socials,
interioritzant les dades necessàries de la provisió del SAD.



Facilitar la gestió econòmica del servei basant-se en mecanismes de control de presència
al domicili.



Permetre la gestió de les persones ateses, beneficiaris i persones que hi conviuen.



Millorar la comunicació i coordinació entre els professionals de les empreses prestadores
dels serveis de provisió de recursos, els professionals dels serveis d’atenció municipals i
d’altres professionals no municipals que estiguin relacionats amb l’atenció a domicili.



Disposar de millors eines per al seguiment i control de la realització del SAD (inclou la
qualitat del servei, la facturació i el seguiment de les incidències).



Eliminar les tasques de càrregues de dades de sistemes externs.

A més a més, aquest contracte promou l’eficiència, i, a tal efecte inclou els termes acordats en
l’execució dels processos de contractació pública, afavorint l’agilització de tràmits, així, com la
valoració de la incorporació de consideracions socials com aspectes positius en aquest
procediment de contractació pública, afavorint alhora la participació de la petita i mitjana
empresa i l’accés sense cost a la informació.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del procés de licitació és la contractació dels serveis TIC necessaris per a disposar
d’una eina per a la provisió dels Serveis d’Atenció Domiciliària de l’Institut Municipal de
Serveis Socials (IMSS) de l’Ajuntament de Barcelona, tot configurant-la com el sistema
DOMUS-Empreses, en modalitat on Premise. Inclou els serveis :




Adquisició de llicències de l’eina.
Configuració de l’eina, adaptacions i migració.
Formació i suport.

4
El document original ha estat signat electrònicament per:
Xavier Roca Vilalta el dia 28/08/2019 a les 10:09, que informa.

Institut Municipal d’Informàtica
Direcció d’Estratègia i Nous Projectes





Prestació del servei TIC del SAD.
Manteniment recurrent.
Devolució del servei.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi CPV
núm. 48000000-8 (Paquets de software i Sistemes d’Informació).
L’objecte d’aquest contracte no es divideix en lots perquè no es donen les condicions
tècniques per a una eventual dispersió o descoordinació de les prestacions incloses en
l’objecte del present contracte, que garanteixin l’obtenció d’ofertes més avantatjoses per a la
correcta execució pública de les mateixes, ni tampoc es pot considerar adequat als interessos
públics que formin part d’una unitat funcional amb altres prestacions que es pugui arribar a
licitar en breu des d’aquest direcció.

3. DADES A TRACTAR
Les dades tractades s’integren dins les tipologies següents:
Dades especialment protegides (nivell molt crític/crític)
 especialment protegides: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o
ètnic, salut (malalties, discapacitats...), vida sexual, violència de gènere, dades genètiques,
dades biomètriques identificatives.
Altres dades (nivell baix)
 identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms, adreça,
e-mail, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, núm. reg. personal,
signatura electrònica.
 personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe,
nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o
antropomètriques.
 socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, estils de
vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions.
 professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a
col·legis/associacions professionals.
 treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina,
historial laboral, altres.
 econòmico-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades
bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina,
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crèdits,
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ EXTERNA I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
La contractació dels serveis objecte de la present licitació a empreses externes està basada en
els següents motius:
- En base a la consulta al mercat realitzada, s’ha comprovat que existeixen eines de
mercat que cobreixen gran part dels requeriments necessaris per a la provisió del
Servei d’Atenció Domiciliària. L’esforç d’adquisició i adaptació d’aquestes eines és molt
inferior al de la construcció d’un programari a mida que satisfaci els mateixos
requeriments. La propietat intel·lectual d’aquests productes correspon a cadascun dels
seus fabricants i és necessària la contractació dels serveis d’adquisició de les llicències,
configuració de l’eina, adaptacions i migració, servei de manteniment recurrent,
prestació del servei TIC de SAD i servei de transició al propi fabricant.
- L’IMI no disposa en aquests moments de la possibilitat de dedicar els recursos humans
propis pels serveis de formació i suport especificats en l’apartat que disposin del
coneixement necessari per la qual cosa es proposa la contractació d’aquests serveis a
empreses externes.
La contractació es realitzarà pel procediment obert harmonitzat amb publicitat tot entenent
que es garanteix la màxima concurrència i competitivitat.

5. DURADA I CÀLCUL DE L’IMPORT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte tindrà vigència a partir del mes de desembre de 2019 o del dia següent a la
seva formalització si és posterior, i durant 26 mesos comptats a partir d’aquesta data.
El contracte tindrà un import total de 548.013,55€, IVA exclòs, que aplicant l’IVA del 21%
vigent suposa un import total de 663.096,40€. D’aquesta quantitat 123.542,46€ aniran amb
càrrec al pressupost de l’any 2019, 374.631,84€ aniran amb càrrec al pressupost de l’any
2020, 147.655,55€ aniran amb càrrec al pressupost de l’any 2021 i 17.266,55€ aniran amb
càrrec al pressupost de l’any 2022.
Per obtenir el càlcul del pressupost del contracte, les diferents tasques identificades s’han
valorat en cost segons l’experiència de l’IMI i del gran coneixement del negoci i dels sistemes
relacionats amb aquesta, i en base a la consulta preliminar de mercat realitzada. El càlcul
desglossat s’acompanya al present informe, en un document annexat que és confidencial
(Annex1.xlsx).
La partida pressupostària on s’aplicarà el total de 663.096,40 € (IVA 21% inclòs) és la següent:
Finançament

2019
2020
2021
2022
TOTAL
123.542,46 374.631,84 147.655,55 17.266,55 663.096,40
Total 123.542,46 374.631,84 147.655,55 17.266,55 663.096,40

CAP II
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L’import de licitació s’estructura de la següent manera:
Serveis
2019
Adquisició llicències servei 103.666,75
Configuració de l'eina,
adaptacions i migració
19.875,71
Formació i suport
Prestació servei TIC SAD
Manteniment recurrent
Devolució del servei
Total
123.542,46

2020

178.881,36
65.361,48
103.098,46
27.290,54
374.631,84

2021

112.471,05
29.771,50
5.413,00
147.655,55

2022

9.372,59
2.480,96
5.413,00
17.266,55

Total
103.666,75
198.757,07
65.361,48
224.942,10
59.543,00
10.826,00
663.096,40

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica a tant alçat pel conjunt dels serveis objecte
del contracte, IVA inclòs. Els licitadors hauran de detallar en la seva oferta econòmica els
imports per a cadascun dels serveis que conformen l’objecte del contracte. En cap cas l’oferta
econòmica dels licitadors per cadascun dels serveis que conformen l’objecte del contracte
podrà superar els imports de licitació parcials ni total, i en cas de superar-se algun dels
imports per part dels licitadors, aquests restaran exclosos del procediment per haver superat
els preus màxims de licitació. Els licitadors indicaran en la seva oferta econòmica respecte el
servei de Manteniment recurrent les tarifes que s’ofereixen.
El pressupost net es desglossa de la manera següent1:

Costos Directes
Costos salarials - Salari Brut
Costos salarials - Seguretat Social (34%)
Despeses infraestructura
Total Costos Directes

Import
111.914,46
38.050,91
253.372,60
403.337,97

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

Import

Total Costos (Directes + Indirectes)

35.072,87
109.602,71
144.675,58
548.013,55

1

Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment. Matèries
Primeres, Mà d'Obra Directa.
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP):
Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara
comercials, d’administració i financers.
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A. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació només podrà modificar aquest contracte un cop adjudicat i durant el
seu període de vigència, per les següents causes previstes i precises per servei:


Adquisició llicències i prestació d’altres serveis

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

i.

Incorporació o eliminació de nous mòduls al producte
 Les necessitats dels professionals de Drets Socials i dels usuaris/ciutadans atesos
per Drets Socials canvien i evolucionen constantment. L’experiència dels darrers
anys ens mostra que durant el mandat és possible que apareguin noves necessitats
i/o es prioritzin necessitats urgents a les que cal donar resposta. Aquests fets fan
necessària la contractació de noves funcionalitats per cobrir noves necessitats
identificades a l’apartat 12.2 del plec de prescripcions tècniques o l’eliminació de
mòduls identificats i prioritzats actualment en l’apartat 4.1 del plec de
prescripcions tècniques.
El preu d’adquisició d’aquestes llicències que s’agafarà com a base d’aquesta
modificació serà el que hagi estat proposat per l’adjudicatari en la seva oferta
econòmica.
El preu en què s’incrementarà l’import mensual de la prestació del servei serà el
que hagi estat proposat per l’adjudicatari en la seva oferta econòmica.



Configuració de l'eina, adaptacions i migració
ii.

Disminució per menor complexitat en la migració i configuració per zones que
disposin de la mateixa eina que la proposada per l’adjudicatari.
 Si l’eina proposada és la que utilitza alguna de les empreses gestores implica que
no caldrà integrar les eines ni realitzar la corresponent migració de dades.

Número zones en què l’eina actual de
provisió del SAD és la mateixa que
l’adjudicatari
1 zona
2 zones
3 o més zones

% reducció respecte import
total ofert per
l’adjudicatari pel servei
Configuració de l’eina,
adaptacions i migració
-2%
-4%
-6%
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Formació i suport

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

iii.

Ampliació o disminució del nombre de sessions de formació (apartat 4.3 del plec de
prescripcions tècniques) o del nombre de setmanes de suport.
 Les necessitats dels professionals de Drets Socials i dels usuaris/ciutadans atesos
per Drets Socials canvien i evolucionen constantment. La rotació de professionals
tant als centres de serveis socials com a les empreses gestores del servei, i la
necessitat de fer més fases de desplegament de l’eina pot fer necessari l’increment
de les sessions de formació i/o setmanes de suport.
 Si el producte actualment utilitzat en una zona per la provisió del servei SAD
coincideix amb el producte proposat per l’adjudicatari pot provocar menys
necessitats de formació i suport dels professionals d’aquella zona.
Concepte modificació
Per sessió (durada mínima 4 hores)
Per setmana de suport



Import iva inclòs
(+/-) 220,28 €
(+/-) 2.202,80 €

Manteniment recurrent
iv.

Ampliació per increment de la volumetria prevista en el servei de manteniment
recurrent en més d'un 10%.
 Amb l’objecte d’assegurar la possible tendència creixent de les incidències,
peticions i/o tasques tipus, no s’iniciarà cap procés de modificació de contracte fins
que el nombre d’ocurrències s’hagi superat en un 10% en el cas d’augment de
forma sostinguda durant 3 mesos consecutius. En cas que les variacions
volumètriques tant d’incidències tipus com tasques tipus no hagi estat superada de
forma sostinguda durant aquest període, s’assumiran per part de l’adjudicatari.

v.

Disminució per decrement de la volumetria prevista en el servei de manteniment
recurrent en més d'un 5%.
 Amb l’objecte d’assegurar la possible tendència decreixent de les incidències,
peticions i/o tasques tipus, no s’iniciarà cap procés de modificació de contracte fins
que el nombre d’ocurrències s’hagi superat en un 5% en el cas de decrement de
forma sostinguda durant 3 mesos consecutius. En cas que les variacions
volumètriques tant d’incidències tipus com tasques tipus no hagi estat superada de
forma sostinguda durant aquest període, s’assumiran per part de l’adjudicatari.
Concepte modificació
Per PT a incrementar (Petició tipus amb esforç

Import iva inclòs
+ 54,13€
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previst d’1hora)
Per PT a disminuir (Petició tipus amb esforç
previst d’1 hora)

- 54,13 €

A aquest import se li aplicarà la baixa licitatòria efectuada per l’adjudicatari en la seva
proposta econòmica.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



Canvi de la modalitat del servei a SaaS
vi.

Canvi de la modalitat del servei a SaaS (Software as a Service) allotjant la solució en
un cloud proporcionat per l’adjudicatari.
 Amb l’objecte d’assegurar poder donar resposta davant d’un canvi d’estratègia
cap al cloud en l’allotjament de solucions a les que principalment accedeixen
treballadors no municipals es preveu una possible prestació del servei en
modalitat Software as a service (SaaS).
Concepte modificació
Increment en l’import mensual fix del servei
Prestació del servei TIC del SAD

Import iva inclòs
(+) 2.500,00 € /
mes

A aquest import se li aplicarà la baixa licitatòria efectuada per l’adjudicatari en la seva
proposta econòmica.
L’import d’aquestes modificacions en el seu conjunt i per tota la durada del contracte, no
suposarà en cap cas, un increment superior al 20% de la totalitat del valor del contracte ni una
disminució superior al 20%, i s’imputarà al capítol 2.
Modificacions per
causes precises i
previstes

Valor inicial contracte

Import màxim
ampliació (IVA inclòs)

663.096,40

132.619,28
132.619,28

TOTAL

Import màxim
disminució (IVA inclòs)

-132.619,28
-132.619,28

20%

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El Valor Estimat del Contracte (V.E.C.) és de 901.675,02 € donat que es preveu la pròrroga i/o
modificacions del contracte.
Any

VE prestació

2019
2020

102.101,21 €
309.613,09 €

VE eventuals
pròrrogues

VE modificacions amb increment
del cost econòmic

2.192,05 €
26.304,65 €

SUMA

104.293,26 €
335.917,74 €
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2021
2022
2023
2024
TOTAL

122.029,38 €
14.269,87 €

548.013,55 €

111.860,27 €
122.029,38 €
10.169,12 €
244.058,77 €

26.304,65 €
26.304,65 €
26.304,65 €
2.192,05 €
109.602,70 €

148.334,03 €
152.434,79 €
148.334,03 €
12.361,17 €
901.675,02 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

7. 24 PRÒRROGA DEL CONTRACTE
La vigència del present contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació
adoptat dos mesos abans de la finalització de la vigència inicial del contracte per un període
màxim de 2 anys addicionals exclusivament pels següents serveis:
- Prestació del servei TIC del SAD.
- Manteniment recurrent.
Aquest acord de l’òrgan de contractació serà obligatori per l’empresari.
A continuació s’indiquen els imports màxims per cadascun d’aquests serveis. L’import a
aplicar a una eventual pròrroga correspondria a l’import de l’oferta econòmica presentada per
l’adjudicatari.
Serveis
Prestació del servei TIC del SAD
Manteniment recurrent
Total

Import licitació (iva inclòs)
224.942,10
59.543,00
284.485,10

8. REVISIÓ DE PREUS
Ateses les característiques del contracte l’adjudicatari no tindrà cap dret per a la revisió de
preus.

9. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ
L’adjudicació d’aquest contracte de serveis estarà subjecte a regulació harmonitzada i
tramitació ordinària.
En virtut d’allò exigit en l’art. 116.4 de la LCSP es justifica el següent:
1. Que aquesta contractació s’adjudicarà pel procediment obert (art. 156 i ss LCSP), tot i
entenent que no existeix cap restricció d’accés a la licitació, i per tant l’elecció d’aquest
procediment permet la màxima participació i publicitat.
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2. Que la valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa atendrà a altres criteris directament vinculats a l’objecte del contracte que
van més enllà del preu, degut a que les prestacions objecte de la present contractació no
estan perfectament definides tècnicament (art. 145.3. d) i g) LCSP) atenent la
complexitat i el requeriment de noves tecnologies que es necessiten per a l’execució del
contracte, la qual cosa implica la possibilitat de que existeixin variacions en l’execució de
mateix.
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents. La
puntuació màxima serà de 100 punts:


Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica
.................................................................................................................. fins a 60 punts
1. Valoració del preu.............................................................................. fins a 30 punts.
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i el
preu.
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la
previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la
Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny.
Conseqüentment, per valorar les proposicions presentades es tindrà en compte el preu
net proposat pels licitadors, tenint en compte que els punts s’atorgaran en funció de la
següent fórmula:
(

)

Justificació del criteri: Per valorar les proposicions presentades es tindrà en compte el
preu, sense IVA, ofert per les empreses licitadores com a criteri directament vinculat amb
l’objecte del contracte, tenint en compte que els punts s’atorgaran en funció de la
fórmula anteriorment referenciada.
2. Millora en els Acords de nivell de Servei ............................................. fins a 14 punts.
Es valorarà la millora dels nivells d’acords de servei exigits en l’apartat 10 del plec de
prescripcions tècniques. S’atorgaran més punts a les propostes que millorin aquest
aspecte, distribuint els punts en funció de les millores que concretin:
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Millora en el temps de resposta (Inc Tresp):
o Reducció a <=30 minuts per incidència greu .......................................... 2 punts
o Reducció per cada 30 minuts per incidència normal (1 punt).................. fins un
màxim de 3 punts



Millora en el temps de resolució (Inc Treso)- Per cada hora de reducció
o Per incidències greus ....................................... 1 punt per cada hora de reducció
fins un màxim de 3 punts
o Per incidències normals .................................. 1 punt per cada hora de reducció
fins un màxim de 6 punts

Justificació criteri: Es considera que una millora en els nivells d’acord de servei redundarà
en un millor servei a l’usuari final i propiciarà l’estabilització dels sistemes i serveis
d’aquest contracte. Aquests acords de nivell de servei permeten gestionar i avaluar la
qualitat i la gestió dels serveis a través d’indicadors que parametritzen el grau de
consecució acordat. En la millora d’aquests indicadors resultarà una millor qualitat.

3. Preu per al canvi de modalitat del servei a SaaS.................................. fins a 7 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu pel canvi de modalitat del
servei a SaaS més baix.
Conseqüentment, per valorar les proposicions presentades es tindrà en compte el preu
net proposat pels licitadors, tenint en compte que els punts s’atorgaran en funció de la
següent fórmula:
(

)

Justificació del criteri: Per valorar les proposicions presentades es tindrà en compte el
preu, sense IVA, ofert per les empreses licitadores com a criteri directament vinculat amb
l’objecte del contracte, tenint en compte que els punts s’atorgaran en funció de la
fórmula anteriorment referenciada.

4. Millora de l’horari de suport dins de l’horari de prestació del servei..... fins a 6 punts.
Es valorarà específicament l’ampliació de l’horari de suport, ressenyat a l’apartat 6.3 a raó
de:
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Per cada 30 minuts addicionals de suport posteriors a les 20:00h
..................................................................................... 1 punt, fins un màxim de 6 punts

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Justificació criteri: Es considera que una millora en els horaris de suport redundarà en un
millor servei a l’usuari final permetent que els serveis que es puguin produir fora del horari
establert en el contracte també puguin disposar d’aquest acompanyament en l’ús del
sistema.

5. Per la millora en el pla de Suport i acompanyament al usuaris un cop implantat el
sistema................................................................................................. fins a 3 punts.
Es valorarà específicament l’ampliació del període de suport ressenyat a l’apartat 4.3 a raó
de :
 2 setmanes de suport addicional a repartir en les fases segons decideix l’IMI...... 1 punt
 3 setmanes de suport addicional a repartir en les fases segons decideix l’IMI..... 2 punts
 4 setmanes de suport addicional a repartir en les fases segons decideix l’IMI..... 3 punts
Justificació criteri: L’extensió del període de suport minimitzarà i ajudarà a solucionar els
problemes imprevistos que puguin sorgir un cop realitzada la implantació de l’eina.
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 sobre de la mitjana del percentatge de rebaixa
de cadascuna de les ofertes envers el preu de licitació o, en el cas d’un únic licitador, un
diferencial del 20 % respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana del percentatge de
rebaixa de cadascuna de les ofertes envers el preu de licitació es prescindirà de l’oferta
més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior a 5 punts percentuals
respecte del percentatge de rebaixa de l’oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana del percentatge de
rebaixa de les ofertes envers el preu de licitació s’exclourà una o les dues ofertes més
cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan el percentatge de rebaixa sobre
el preu de licitació d’una amb l'altre o de totes dues amb la que la segueix tinguin un
diferencial superior a 5 punts percentuals.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret
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MESURA SOCIAL.Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni
sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es
podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones
treballadores o d’una organització representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat
una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris
de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que
estableix el conveni sectorial d’aplicació.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el següent criteri de desempat:
Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a
la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència
en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
En cas que l'aplicació d’aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.


Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de
valor.......................................................................................................... fins a 40 punts
1. Enfocament de la solució .................................................................... fins a 16 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin una millor Proposta Tècnica,
respectant l’establert a l’apartat 4.2 del plec de prescripcions tècniques, que permeti la
valoració de l’enfocament de la solució. Es valorarà específicament:


Proposta d'adaptacions a l'eina per donar resposta a les necessitats de Superilles
o Adequació, encaix i grau de detall de la solució proposada a les necessitats de
l’Ajuntament de Barcelona .............................................................. fins a 2 punts
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Proposta d'adaptacions per a la integració de l'eina de provisió del SAD amb el sistema
d'informació municipal
o Completesa de la identificació dels processos i funcionalitats afectades per la
integració ........................................................................................ fins a 2 punts
o Coherència i idoneïtat de l'enfocament dels canvis en els processos i en les
funcionalitats del producte ............................................................. fins a 2 punts



Proposta d'adaptacions per a la integració de l'eina de provisió del SAD amb el sistema
d'informació de l'empresa prestadora del servei
o Completesa de la identificació dels processos i funcionalitats afectades per la
integració i coherència i idoneïtat de l'enfocament dels canvis en les
funcionalitats del producte ............................................................. fins a 2 punts



Proposta d’integració amb el BI de Drets Socials
o Coherència i idoneïtat de la proposta de dades a integrar amb el BI de Drets
Socials per a millorar l’explotació de dades municipals .................. fins a 2 punts



Control de presència
o Idoneïtat i fiabilitat de la solució proposada per garantir la provisió dels serveis
en el domicili durant l'horari planificat ........................................... fins a 2 punts
o Coherència del cost per a l’empresa prestadora del SAD envers la fiabilitat que
aporta el sistema ............................................................................. fins a 2 punts



Facilitat d'ús del sistema
o Usabilitat de l'aplicació escriptori i de l’APP.................................... fins a 2 punts

Justificació del criteri: Per garantir l’èxit del sistema a implantar la proposta ha d’estar
pensada i enfocada en els diferents actors, ha de tenir en compte requeriments
diferencials de la ciutat de Barcelona i ha de considerar les especificitats dels sistemes
d’informació municipals amb els que ha d’interactuar.

2. Pla de Contingència davant caigudes del sistema ................................. fins a 8 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin una millor Proposta Tècnica,
respectant l’establert a l’apartat 9.3 del plec de prescripcions tècniques, que permeti la
valoració del pla de contingències. Es valorarà específicament:



Grau de concreció, coherència i idoneïtat de l’anàlisi d’impacte en el servei
..................................................................................................................... fins a 2 punts
Grau de concreció, coherència i idoneïtat de l’enfocament del pla de continuïtat
d’acord amb l’anàlisi d’impacte en el servei ............................................ fins a 2 punts
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Grau de concreció, coherència i idoneïtat de les mesures preventives, detectives i
correctives proposades per assegurar la continuïtat del servei .................. fins a 2 punts
Grau de concreció, coherència i idoneïtat del pla de recuperació de desastres (Disaster
Recovery Plan) ............................................................................................. fins a 2 punts

Justificació criteri: Un pla de contingència detallat, coherent i idoni permet minimitzar
l’impacte davant de caigudes del sistema i maximitzar la continuïtat del servei que es
considera crític per a garantir el correcte funcionament de la provisió del Servei d’Atenció
Domiciliària.
3. Pla de Gestió del Canvi ......................................................................... fins a 6 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin una Proposta Tècnica,
respectant els mínims establerts a l'apartat 4.3 del plec de prescripcions tècniques, que
permeti la valoració del Pla de Gestió del Canvi. Es valorarà específicament:




Grau de detall, coherència i idoneïtat del Pla de Desplegament per tal d’assolir una
posta en marxa del sistema efectiva i sense efectes no desitjats .............. fins a 2 punts
Grau de detall, coherència i idoneïtat del Pla de Formació per tal d’assegurar un
coneixement adient de l’eina per part de tots els usuaris ......................... fins a 2 punts
Grau de detall, coherència i idoneïtat del Pla de Comunicació per tal d’assegurar que
els interessats en el projecte estiguin informats ........................................ fins a 2 punts

Justificació criteri: Un bon pla de gestió del canvi facilitarà el pas a producció de la nova
eina. El pla de desplegament permetrà minimitzar els riscos en la posada en
funcionament fent que sigui raonablement ràpida, i que no provoqui efectes no desitjats i
que si ho fa, no siguin massa extensos en el temps ni en l’organització. El pla de formació
garantirà que el contracte disposi de totes les eines necessàries per abordar la fase
formativa de tots els usuaris, i el pla de comunicació garantirà que el conjunt d’usuaris
del sistema siguin coneixedors de tot el procés de posada en marxa i desplegament.
4. Pla de transició a la finalització del contracte ....................................... fins a 4 punts.
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu de la
transició del servei, respectant els mínims establerts a l’apartat 4.6 del plec de
prescripcions tècniques, que permeti assegurar una eficient transició i garantir la
continuïtat dels serveis de contracte. Es valorarà específicament:




El grau de detall de la planificació del servei de transició i de definició dels
procediments proposats que permetin l’assegurament de la continuïtat del servei i del
traspàs de la informació .............................................................................. fins a 2 punts
La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de transició,
que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició .......................... fins a 2 punts
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5. Pla de migració ..................................................................................... fins a 2 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin una Proposta Tècnica per als
processos de migració de dades establerts a l’apartat 4.2.3 del plec de prescripcions
tècniques, que permeti la valoració del Pla de Migració. Es valorarà específicament:


Coherència i idoneïtat del pla de migració i grau de detall i viabilitat dels mecanismes
proposats per millorar la qualitat de les dades a migrar ............................ fins a 2 punts

Justificació criteri: Una adequada estratègia de migració permetrà traslladar amb
garanties les dades cap al sistema destí, i menor serà l’impacte de la gestió del canvi.
6. Reporting ............................................................................................. fins a 2 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin una Proposta Tècnica per al
reporting, respectant l’establert a l’apartat 4.5.2.1.12 del plec de prescripcions tècniques,
que permeti la valoració de la qualitat i idoneïtat dels informes. Es valorarà
específicament:


Grau de detall, coherència, idoneïtat i millores als informes de seguiment del servei:
informe comitè de direcció i informe de reunió de seguiment del servei amb l’usuari,
memòria anual i informe estratègic per a la presa de decisions................. fins a 2 punts

Justificació del criteri: Una millora dels informes de seguiment aportarà als responsables
més informació per gestionar i controlar la qualitat del servei, de manera que s’estructuri
la informació adequadament i s’agilitzin les preses de decisions.
7. Pla de riscos ......................................................................................... fins a 2 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin una millor proposta tècnica que
permeti la valoració del Pla de Riscos, respectant l’establert a l’apartat 4.5.2.1.14 del plec
de prescripcions tècniques. Es valorarà específicament:
o Grau de definició, coherència i idoneïtat de la matriu de riscos ............... fins a 1 punt
o Grau de definició, idoneïtat i viabilitat de les accions proposades per a mitigar
cadascun dels riscos detectats .................................................................... fins a 1 punt
Justificació criteri: Una detecció precoç dels riscos del contracte permetrà gestionar una
execució del mateix amb garanties d’èxit.

18
El document original ha estat signat electrònicament per:
Xavier Roca Vilalta el dia 28/08/2019 a les 10:09, que informa.

Institut Municipal d’Informàtica
Direcció d’Estratègia i Nous Projectes

10.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA

10.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

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 import superior al valor
de 300.000,00 €, IVA exclòs.
En el cas que la data de constitució o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui
inferior a 1 any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment
s’entendrà proporcional al període.
10.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals treballs o serveis realitzats en els
últims tres anys que inclogui imports, dates i destinataris, públics o privats, de serveis de
naturalesa igual o similar a l'objecte de la present licitació.
-

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 de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim del valor de
238.800,00 €.

A més de les condicions mínimes de solvència que s’han indicat, els participants hauran de
comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o
materials necessaris, d’acord amb el que disposa la clàusula 11.2 de perfils adjudicatari del
plec de prescripcions tècniques.
Les tasques de desenvolupament que es portaran a terme sobre el producte proposat per
l’adjudicatari en els serveis d’adaptacions a l’eina DOMUS-Empresa i al Manteniment
recurrent són els serveis que poden posar en risc el servei en el moment d’incorporar els nous
desenvolupaments en entorn de producció. Per tal de minimitzar aquest risc és necessari
disposar d’un equip amb una experiència professional mínima que garanteixi la qualitat
d’aquests serveis.
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.
Ateses les característiques del present contracte, l’òrgan de contractació considera que
resulten adequades per incorporar a aquest contracte algunes les clàusules sobre condicions
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especials d’execució de caràcter social, d’acord amb allò previst al Decret d’Alcaldia
S1/D/2017-1271 de data 24 d’abril de 2017, de contractació pública sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Tanmateix, els licitadors que comptin amb 50 o més treballadors/es, hauran d’acreditar que
almenys el 2 per cent de la plantilla està composta per persones amb discapacitat, segons
estableix l’art. 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids o norma
que el substitueixi.

11.

MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La mesa de contractació està constituïda per:
- President: Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica
- La secretària delegada de l’Institut Municipal d’Informàtica o persona en qui delegui
- L’interventor adjunt a la Intervenció general o persona en qui delegui
- El cap del Departament Administratiu Financer de l’Institut Municipal d’Informàtica o
persona en qui delegui
- La directora d’Estratègia i Nous Projectes de l’Institut Municipal d’Informàtica (Joana Serra
Bosch) o persona en qui delegui (Xavier Roca Vilalta).
- El responsable del contracte de l’Institut Municipal d’Informàtica (Jordi Boix Rodríguez) o
persona en qui delegui (Alejandro Gómez López).

12.

SUBCONTRACTACIÓ

No es permet la subcontractació atès que l’objecte del contracte haurà d’executar-se
directament per part de l’adjudicatari, segons els termes previstos a la llei de contractació.

13.

CONDICIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

És responsabilitat de l’adjudicatari que no es porti a terme cap activitat dins de les previstes
en els serveis inclosos en aquest contracte que pugui crear algun conflicte i que pugui
perjudicar la imatge de l’Institut Municipal d’Informàtica. Si se’n produís alguna, a més de ser
considerat el rescabalament dels costos, aquesta podria ser motiu de sanció.
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte durant tota
la vigència d’aquest. En cas que s’hagi de produir la substitució d’algun membre de l’equip
adscrit al contracte, que no sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a
l’IMI i la substitució s’haurà de fer per un perfil que, com a mínim, tingui les mateixes
característiques professionals i tècniques que les exigides a l’apartat de Recursos Humans del
Plec de Prescripcions Tècniques; en cas contrari i sense el consentiment de l’IMI aquest fet
serà susceptible de sanció.
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14.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb l’article 202 LCSP i en concordança amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de
data 24 d’abril de 2017, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona; la
Instrucció per a l’aplicació de la LCSP, aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160
de 9 de març; i, el Pla de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona per al
2018, aprovat per Decret d’Alcaldia S1/D/2018-898, de 12 d’abril, de contractació pública
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, s’inclouen al contracte les següents condicions
especials d’execució, havent-se dotat de diferents mecanismes el contracte per protegir
aquests aspectes.
De caràcter social:
Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el període contractual.
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades
en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment
que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
S’incorpora aquesta condició especial d’execució com a mesura d’aplicació transversal i
preferent en els contractes de serveis, tals com el que esdevé objecte d’aquesta licitació, en
què intervenen persones físiques en la seva execució.
Pla d’igualtat o mesures d’igualtat.
L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del
contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre
homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que no
hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures
aplicables per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit
laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat
rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè
aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del pla o de les
mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim
del 10% del preu.
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*S’annexa al plec de clàusules administratives particulars el Protocol elaborat per el
Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou el procediment d’aplicació de les
Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere.
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Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
Tota empresa contractista legalment obligada, conforme a l’article 45 de la Llei Orgànica
3/2017, de 22 de març, modificat per Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, d’aplicació gradual
atenent a allò establert a la disposició transitòria dècima segona de l’esmentat Reial Decret
Llei, haurà de presentar el Pla d’igualtat, i, en cas que no hi estigui legalment obligada a
l’elaboració del mateix, les mesures alternatives aplicables en relació amb les persones
treballadores que participaran en l’execució del contracte. Conseqüentment s’incorpora
aquesta condició especial d’execució atenent a la participació de persones en l’execució del
contracte i el termini d’execució previst pel mateix que aconsella la seva aplicació, així mateix,
cal remarcar que d’acord amb l’article 71.1.d) de la LCSP, s’estableix la prohibició de
contractar amb les administracions públiques per a totes les empreses de més de 250
persones treballadores que no disposin d’un Pla d’Igualtat conforme a l’article 45 de la Llei
Orgànica 3/2017, de 22 de març.
Comunicació inclusiva.
L’empresa contractista ha de garantir:
Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional
de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi
ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.
L'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies
personals o socials.
En les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de
la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de
prejudicis.
*S’annexa al plec de clàusules administratives particulars el Protocol que inclou el procediment
d’aplicació de la Clàusula Social de Comunicació Inclusiva.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
S’incorpora aquesta condició especial d’execució per resultar d’aplicació transversal en tots
els contractes on hi intervinguin relacions personals o elements de comunicació.
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Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i
erradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal
adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en
campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de
sexe; accions formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de
treball lliure de violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere.
*S’annexa al plec de clàusules administratives particulars el Protocol elaborat per el
Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou el procediment d’aplicació de les
Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere.
L’empresa contractista ha d’aplicar mesures de protecció especifica de les persones
professionals contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes puguin patir per part
de les persones usuàries, així com adoptar les mesures de formació al personal per detectar
millor les situacions de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que
pateixen les persones usuàries finals.
En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l’empresa entrega a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat o mesures en relació amb les persones
treballadores que executen el contracte que ha d’incloure les mesures per prevenir, evitar i
erradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació o de gènere, en
relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Si l’empresa contractista justifica la
impossibilitat d’aportació del pla o de les mesures, l’Administració municipal ha d’aportar el
suport suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte
públic municipal.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les
previsions que s’estableixen en l’apartat de faltes i sancions. Alternativament, podran suposar
l’extinció del contracte.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
A l’igual que s’ha justificat per l’anterior condició, aquesta també esdevé d’aplicació
transversal per a tots els contractes on hi intervinguin relacions personals.
Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal.
L’empresa contractista ha d’aportar un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.
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A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin
l’atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada,
excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o
reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les
previsions que s’estableixen en l’apartat de faltes i sancions.
Es requereix el compliment d’aquesta condició especial d’execució en atenció a què no esdevé
susceptible d’excepcionalitat en la seva aplicació atesa la participació de persones en
l’execució del contracte i el termini d’execució previst pel mateix.
Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa.
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si
no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat
són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies
posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant
un certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla
com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel
compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració
d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades
amb aquesta finalitat.
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà
mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.
S’estableix aquesta condició especial d’execució davant l’obligatorietat legalment requerida a
l’article 71.1.d) de la LCSP en concordança amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, que a prova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social.
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15.

FALTES I SANCIONS

El fet que s’hagin realitzat les activitats previstes en els serveis inclosos en aquest contracte,
no eximeix a l’adjudicatari de la responsabilitat descrita a l’apartat de Condicions Essencials ni
Condicions especials d’execució del contracte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’aplicació de penalitzacions al contracte :
a) Per incompliment de dates. Els percentatges de penalització previstos per incompliment
del calendari de lliuraments previst al projecte són:
Fita
Lliurament de les
llicències
Per cadascuna de les
fites del Serveis de
configuració de l’eina,
adaptacions i migració

Retard
Entre 1 i 10 dies
Més de 10 dies
Entre 1 i 10 dies
Més de 10 dies

Penalització (IVA inclòs)
0,5% facturació prevista per cada dia de retard
1% facturació prevista per cada dia de retard
0,5% facturació prevista per cada dia de retard
1% facturació prevista per cada dia de retard

Per cadascuna de les
fites dels Servei de
formació i suport

Entre 1 i 10 dies
Més de 10 dies

0,5% facturació prevista per cada dia de retard
1% facturació prevista per cada dia de retard

b) Per aplicació de faltes: La reiteració en la falta de qualitat dels productes gestionats o
lliurats durant l’execució del contracte pot suposar l’aplicació de faltes de la forma
següent:




Falta lleu. Es considerarà una falta lleu:
 No entregar la documentació justificativa de la tasca realitzada en un mes.
 La detecció de quatre o més No Conformitats Majors en l’auditoria realitzada,
d’acord amb la clàusula 9.4 del Plec de prescripcions tècniques.
Falta greu. Es considerarà una falta greu qualsevol de les situacions següents:
 La substitució d’algun membre de l’equip adscrit al contracte per un altre amb
currículum de perfil professional inferior sense el consentiment de l’IMI.
 Reiterada manca de qualitat detectada tant en els documents com en els
productes o en les evidències de compliment de fites.
 L’aplicació d’una segona falta lleu en un termini igual o inferior a tres mesos
des de l’última falta lleu sancionada.
 Accés no contemplat dins l’abast del contracte a dades de caràcter protegit.
 No executar les proves d’acord amb el que s’estableix al Pla de Proves.
 L’incompliment de qualsevol condició essencial del contracte.
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Falta molt greu:
 L’aplicació d’una segona falta greu en un termini igual o inferior a tres mesos
des de l’última falta greu sancionada.
 En quant a les Revisions d’Auditories d’acord amb la clàusula 9.4 del Plec de
prescripcions tècniques:


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.

Els imports de penalització per cada tipologia de falta són:
 Faltes lleus: multa de fins al 3% de l’import total d’adjudicació del contracte.
 Faltes greus: multa de fins al 6% de l’import total d’adjudicació del contracte.
 Faltes molt greus: multa de fins al 10% de l’import total d’adjudicació del
contracte.
L’aplicació d’una falta molt greu és també motiu de resolució del contracte.[
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a l'establerta, o
les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present contracte o les instruccions
de l’Institut i/o Ajuntament de Barcelona, l'adjudicatari serà considerat responsable del
tractament i respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les possibles
reclamacions que es puguin produir al respecte.
L’Institut repercutirà en l'adjudicatari els costos corresponents a les sancions i/o
indemnitzacions a les que hagi de fer front que s'haguessin originat directament o
indirectament pel deficient i/o negligent tractament de dades de caràcter personal realitzat
per l'adjudicatari. En tot cas, l'adjudicatari s'obliga a mantenir indemne l’Ajuntament de
Barcelona de totes les despeses o altres conseqüències negatives que se li puguin originar a
causa dels esmentats tractaments, sancions i/o indemnitzacions.
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16.

PROPOSTA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per tot això qui subscriu proposa s’iniciïn els tràmits adients per que l’Òrgan de Contractació
autoritzi la contractació dels serveis detallats, la despesa de 548.013,55 €, IVA exclòs, que amb
el 21% d’IVA aplicable suma un total de 663.096,40 €, d’acord amb les condicions tècniques
detallades al Plec de Prescripcions Tècniques, i la convocatòria del corresponent procediment
obert d’adjudicació de la licitació, de tramitació ordinària i regulació harmonitzada i amb
càrrec al pressupost de l’Institut per als exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.

Sr. Xavier Roca i Vilalta
Direcció de Desenvolupament de l’IMI

Sr. Jordi Boix Rodríguez
Responsable del contracte

27
El document original ha estat signat electrònicament per:
Xavier Roca Vilalta el dia 28/08/2019 a les 10:09, que informa.

