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Memòria Justificativa del contracte per Plec de
prescripcions tècniques per al servei de manteniment
correctiu de l’ERES 2.0, a tramitar mitjançant
procediment obert.
1.- OBJECTE
L’objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis per al manteniment
correctiu del servei ERES 2.0 incloent totes les tasques necessàries d’anàlisi, disseny i
control de qualitat.
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
El servei ERES del Consorci AOC va néixer fa més de 10 anys amb l’objectiu de
proporcionar una solució tecnològica a les administracions públiques catalanes que els
permetés gestionar el registre d’entrada i sortida de documents, tant presencial com
electrònic.
Des de finals del 2017 i al llarg del 2018 es va treballar en la provisió d’una nova solució
tecnològica, anomenada ERES 2.0, que incorporés el conjunt de funcionalitats existents
fins ara més aquelles noves necessitats derivades de l’aplicació de la Llei 39/2015 de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, de
règim jurídic del sector públic, estretament relacionades amb el registre electrònic i
l’expedient electrònic.
En aquest sentit, s’ha proveït d’un servei modular, sempre sota una modalitat de
programari com a servei a les administracions públiques de Catalunya, que permet als
ens usuaris disposar d’una solució de registre general d’entrada i sortida de documents
(assentaments), tant per aquella documentació presentada de forma presencial a les
oficines d’assistència en matèria de registre de l’ens, com per aquella presentada de forma
electrònica mitjançant els diferents serveis d’administració electrònica que ofereix el
Consorci AOC i que es registren a l’ERES mitjançant el servei de registre unificat (MUX).
També inclou un mòdul de registre d’expedients que permet a l’ens crear expedients a
partir de la documentació associada a un assentament de registre o bé d’ofici, i fer-ne el
seu seguiment de manera simplificada fins a la finalització de la seva tramitació.

Entre els anys 2019 i 2020 es van migrar cap a ERES 2.0 els ens que feien ús de
l’antiga solució de registre amb l’objectiu d’oferir un servei més usable construït
sobre tecnologia moderna i la possibilitat d’ús d’un mòdul de tramitació simplificada
d’expedients.

Durant els anys 2021 i 2022 s’ha donat continuïtat a la implantació del servei
implementant millores funcionals a partir de les aportacions dels usuaris del servei.
Actualment existeixen més de 180 entitats que disposen d’entorn a ERES 2.0
entre les quals s’inclou el propi Consorci AOC que en fa ús de la solució de registre
i del mòdul d’expedients que el servei incorpora.
La necessitat de la contractació és estendre el manteniment del servei durant l’any
2023 amb possibilitat de pròrroga del mateix durant els anys successius per donar
continuïtat als entorns de la solució ja creats i afegir-ne de nous per donar
resposta a l’adhesió de nous ens usuaris al servei.
3.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Els criteris de selecció relatius a la solvència seran:


d’una banda en relació amb la solvència econòmica i financera, per a poder
constatar que el proveïdor ha realitzat serveis anteriors de similar natura des del
punt econòmic i serà capaç d’assumir un servei equivalent al de l’objecte de
contracte.



d’altra banda, en relació amb la solvència tècnica o professional, per a poder
constatar que el proveïdor ha realitzat serveis anteriors de similar natura des del
punt tècnic i serà capaç d’assumir un servei equivalent al de l’objecte de
contracte donada la requerida constatació d’experiència en similars serveis
realitzats anteriorment, sense limitar la competència i essent proporcional a
l’objecte del contracte.



com a condicions especials d’execució, el proveïdor haurà d’adoptar mesures
en quant al desenvolupament d’accions reals per tal d’assolir la igualtat
d’oportunitats, a nivell corporatiu en quant a l’àmbit socio-laboral ressaltant
aquelles que facin referència a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
dels treballadors de l’empresa.

5.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I DE VALORACIÓ


Els criteris d’adjudicació tenen relació amb les prestacions dels serveis de
manteniment correctiu del servei ERES 2.0, que són objecte del contracte en
permetre valorar els criteris qualitatius que venen relacionats d’una banda,
amb la descripció de la metodologia i eines de gestió incorporades a la solució
proposada i d’altra banda, amb les millores descrites que es consideren
oportunes per a dotar de més qualitat o millorar la usabilitat d’algunes de les
funcionalitats dels diferents mòduls del servei. Es valoren també criteris basats
en el preu considerant el nombre total d’hores ofertades segons disposició de
perfils tècnics amb uns criteris fixats de percentatges de dedicació.

6.- COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS O MATERIALS

Els perfils detallats a l’apartat G4 del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules
Administratives, en referència a l’adscripció de mitjans materials i/o personals a
l’execució del contracte, són els necessaris per a poder constatar que el proveïdor
disposa dels perfils tècnics mínims adients per a poder fer front al la naturalesa dels
treballs objecte d’aquesta licitació.
Aquest son proporcionals a les característiques del contracte i el tipus d’empresa
licitadora requerit per portar a terme les tasques de manteniment i correctiu necessaris
per a la solució tecnològica actual.

7.- ACREDITACIÓ DE NO CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
De conformitat amb l’article 308.2 de la LCSP es fa constar que les prestacions objecte
del present contracte no responen a necessitats permanents de personal relacionades
amb l’exercici de competències del Consorci AOC.
8.- La finalitat del tractament de les dades personals a tractar pel contractista és de
consulta.
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