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1. INTRODUCCIÓ.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (d’aquí en endavant FGC) es una entitat empresarial
pública depenent del Departament de Territori i sostenibilitat (TES) que té com a principal
finalitat l’administració d’infraestructures i l’explotació de serveis ferroviaris, així com la gestió
de ferrocarrils turístics i d’estacions de muntanya.
Per això, FGC es una empresa productora de serveis que, tot i ser de titularitat pública, la seva
gestió, el tracte amb els seus clients i proveïdors, i les seves relacions laborals, son més similars
als d’una empresa privada.
L’activitat desenvolupada per FGC segueix la següent classificació:







Transport de viatgers:
o Línia Barcelona – Vallés.
o Línia Llobregat – Anoia.
o Línia Lleida – La Pobla de Segur.
Transport de mercaderies:
o Línia Llobregat – Anoia.
Explotació de muntanya:
o La Molina.
o Espot.
o Port Ainé.
o Vallter.
o Vall de Nuria (inclou el tren cremallera).
o Montserrat (inclou el tren cremallera).
Altres activitats comercials:
o Operador de telecomunicacions:
o Lloguer de fibra òptica pròpia als operadors de telefonia i dades.
o Lloguer de canalitzacions per al pas de fibres òptiques de tercers.
o Comercialitzador d’espais publicitaris en trens i estacions.

En definitiva, FGC es una empresa al servei de la Generalitat de Catalunya per garantir la
mobilitat a Catalunya i per a contribuir al dinamisme econòmic i social de les regions de
muntanya.
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2. PROJECTE DE DISSENY I IMPLEMENTACIÓ
2.1 OBJECTE DEL PROJECTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte descriure els requeriments funcionals
i tècnics bàsics pel correcte disseny, construcció i implementació d’un sistema de gestió HCM
basat en el Software de SAP SuccessFactors , d’ara en endavant SFSF, que permeti facilitar,
millorar i controlar tots els processos relacionats amb el departament de HR de FGC.
Dintre del abast d'aquest projecte es tindrà com requeriments mínims la implantació de mòduls
següents:





Recruiting
Onboarding
Performances & Goals
Learning

És important destacar que el paquet de llicencies corresponents a SFSF queda fora del abast
d’aquest plec i serà licitat de forma independent.
Les empreses licitadores hauran de presentar les seves propostes de disseny i desenvolupament
de l’aplicació, així com el període de garantia associat a la solució.
Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions generals i requisits tècnics,
no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevols altres elements que
l’empresa que liciti consideri convenient per tal de millorar aquestes condicions, haurà d’estar
inclòs o especificat en l’oferta presentada i seran valorats.
És un requisit indispensable per FGC que totes les tasques que es realitzin a nivell de configuració
durant aquest projecte siguin compatibles i reutilitzables en el futur desplegament de noves
funcionalitats/mòduls de SFSF.
En tot el que no s’especifica en el present plec, l’adjudicatari haurà d’acomplir l’especificat al
plec de prescripcions tècniques generals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a les
normatives d’obligat acompliment i higiene en el treball.
Addicionalment al projecte d’implantació, es deixa a criteri dels licitadors la possibilitat d’oferir,
en concepte de valor afegit, una bossa d’hores addicional per a la realització dels evolutius
identificats un cop posat en marxa la solució. Aquesta bossa d’hores formarà part del contracte
inicial sense un cost addicional al preu licitat.
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2.2 CONDICIONANTS
FGC actualment no utilitza cap sistema integrat per gestionar el departament de HR i tot el
mestre de dades ens troba inclòs en la plataforma corporativa SAP S/4 HANA de FGC. Encara
que sí utilitza una eina a mida per fer el procés de selecció.
En aquest moments FGC disposa d’ altres aplicacions que han de ser tingudes en compte a l’hora
de plantejar una solució como són:







Portal del personal
Web de FGC
Rellotges
Qlik
Moodle
També disposa de sistema PI, però actualment no s’utilitza per HR

Durant aquesta fase de projecte no es valora fer una migració de dades com poden ser cursos,
catàlegs, historial formatiu, etc. Encara que no es descarta portar-ho a terme en fases posteriors
a aquest projecte.
FGC utilitza com gestor de correu corporatiu Outlook, per tant la solució s’ha de adaptar a
aquesta eina. De la mateixa manera l’ idioma de l’eina ha de ser català i castellà tant en la
utilització diària con durant el procés de publicació de vacants.
En el present document, s’inclou una breu descripció del funcionament actual dels processos.
Es desitja un disseny complet dels processos licitats i les configuracions aprofitant el potencial
de la nova solució SFSF assegurant el manteniment de totes les funcionalitats actuals i
incorporant les millores que ofereixi l’eina.
És fonamental que la solució es plantegi en dues fases dintre d’aquesta licitació:
Fase inicial  Els mòduls de selecció, performance & goals (avaluació de competències) i
onboarding.
Segona fase  El mòdul de learning.

2.3 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
A la memòria descriptiva de la proposta, l’empresa licitadora haurà de incloure :




Solució proposada; la valoració d’aquest apartat tindrà en compte la solució proposada
per donar resposta a tots els requeriments del plec tècnic i es tindran en compte les
propostes de millores addicionals.
Descripció de la solvència tècnica: el licitador acreditarà la disponibilitat d’un equip de
treball expert en les tecnologies objecte d’aquesta contractació.
El pla d’ implantació pel desenvolupament del projecte: per la valoració d’aquest apartat
es tindrà en compte la proposta del pla d’implantació de la solució, fent especial èmfasi
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en la planificació i la descripció de les diferents etapes. Es tindran en compte aspectes
com l’impacte sobre els sistemes actuals i/o usuaris i l’acurada descripció dels diferents
passos així com aspectes de gestió del canvi i formació als usuaris.
L’ organització del projecte i la composició i organització interna de l’equip de treball.
La forma de coordinació entre el responsable del projecte de l’empresa licitadora i els
responsables d’aplicacions d’FGC per assegurar la consecució dels objectius d’aquest
servei en el temps previst.
Les eines a utilitzar per la realització del projecte, tant de maquinària com de programari
de base assegurant la compatibilitat amb les eines de desenvolupament utilitzades a
FGC.
Caldrà també que defineixi les mesures proposades pel pla de control de la qualitat en
l’execució del servei.

2.4 REQUERIMENTS I PROCESSOS ACTUALS
A continuació es fa una descripció de les necessitat que FGC té la intenció de cobrir amb el
projecte de SFSF. La solució a implantar ha de tenir contemplat la companyia FGC amb una única
localització a España, amb un número de empleats de 1950 aproximadament a la companyia.
A nivell funcional, la solució implantada damunt SFSF ha de cobrir els requeriments especificats
a continuació i tenint en compte que durant l’execució del projecte podrien ser alterats.
De la mateixa manera l’eina ha de permetre personalitzar l’entorn i les funcions per a cadascun
dels usuaris o grups homogenis d’usuaris. En concret, es necessari poder adaptar, en funció del
tipus d’usuari, els rols i autoritzacions per poder assegurar l’accés a la informació de forma
segura.
És molt important per FGC que les solucions que es proposin als requeriments que a continuació
es detallen sigui totalment compatible amb fases posterior a aquest projecte, a nivell de
funcionalitats o nous mòduls de SFSF, sense necessitat de tenir que fer grans canvis en les
solucions.

2.4.1 DADES MESTRES
Des de FGC es pretén implementar la integració de SAP amb SFSF, sent SAP el mestre de dades
de persones i estructura organitzativa. S’enviarà a SFSF la informació resident en SAP i necessària
per poder gestionar els processos de recursos humans, no fent ús del mòdul d’empleat central
(Employee Central) en aquesta etapa de projecte. Encara que en el futur no es descarta la
implantació, sí queda ara fora del abast d’aquest projecte.
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2.4.2 RECRUITING
Inicialment FGC vol enfocar el mòdul de selecció al procés de selecció extern, però s’ha de tenir
en compte en el disseny de la solució que en el futur (fora del abast d’aquest projecte), també
s’haurà de incloure el procés de selecció intern.
En l’actualitat anualment en FGC surten unes 194 vacants amb un volum total de 1800 candidats.
Disposant d’un total de 6 models diferents per sol·licituds de llocs de treball.
És molt important per FGC que la solució implantada tingui un ús simple, intuïtiu i fàcil de l’eina
amb l’objectiu de millora l’experiència del usuari, pensant tant en el candidat com en els
diferents rols que poden participar en el procés.
2.4.2.1 Publicació
Es sol·licita poder lligar les convocatòries o processos de selecció des de la Web de FGC a SFSF,
sense afectar a la imatge corporativa del portal. Però també es important segons el perfil poder
publicar en: Infojobs, Linkedin, Webs col·legis professionals, web universitàries, etc.
FGC es planteja la possibilitat de restringir la publicació de vacants per grup d’interès (centre de
treball, etc). A la vegada que es sol·licita la segmentació de la base de dades de possibles
candidats amb un identificador únic per evitar duplicitats.
Es planteja la necessitat puntual de poder publicar concursos sense tindre una vacant associada.
En cara que la situació habitual és publicar sempre amb una vacant associada.
2.4.2.2 Aprovació de la vacant
Dintre del procés de selecció s’ha de incloure un circuits d’autorització de la selecció per cobrir
vacants de posicions existents, per diferents nivells de llocs de treball, així com circuits per cobrir
vacants en noves posicions. Durant el procés d’aprovació de les vacants ha de ser possible la
modificació de formularis per les sol·licituds de vacants en els diferents estats del procés de
selecció. Addicionalment, L’eina ha de permetre l’ús d’una llibreria de competències.
2.4.2.3 Procés de selecció
Possibilitat de poder definir les diferents etapes/fases del procés de selecció des de la recepció
de candidatures fins la selecció del candidat final.
Finalitzat el procés de selecció , cal poder passar directament els candidats seleccionats al mòdul
d’Onboarding i tenir la integració amb SAP per baixar la informació dels candidats seleccionats
a SAP.
2.4.2.4 Recepció i comunicació amb els candidats
En la actualitat FGC disposa d’un model de CV mitjançant un formulari web per poder inscriure’s
a les convocatòries. On cada candidat pot adjuntar el seu CV i ha de completar un conjunt de
dades bàsiques. Es voldria que SFSF fos el canal únic de recollida de CV’s, dades adaptades a les
normatives locals, LOPD, etc. Mantenint l’estètica actual de la Web de FGC.
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Canal d’atenció y comunicació amb el candidat, amb possibilitat de donar feedback del procés,
ajuda en la programació de entrevistes o proves mitjançant la connexió amb el calendari,
possibilitat de registrar les entrevistes, enviament de notificacions per mail/SMS als candidats.

2.4.2.5 Proves
Actualment FGC utilitza una empresa externa per la realització de test psicotècnics, revisions
mèdiques o proves d’idiomes. Per aquest motiu es requereix informar a SFSF els resultats de les
diferents proves associades al procés: tests, informes, etc. , ja siguin realitzats internament o
des d’una eina externa.
Es valorarà la utilització de les “best practices” de SAP en relació a la implantació d’aquest mòdul,
de la mateixa manera que qualsevol recomanació de funcionalitat que el licitador cregui que pot
ser útil per FGC en aquest àrea i tenint en compte les necessitats actuals/futures.

2.4.3 ONBOARDING
El sistema SFSF ha d’automatitzar i monitoritzar el procés d’Acollida /Benvinguda definit i aplicat
a FGC, i recollir tota la documentació associada.
Durant la fase de acollida FGC té la necessitat de recollir tota la informació relativa a la persona
com pot ser:








Dades Personals
DNI
SS
Dades bancàries
Dades familiars,
Documentació acreditativa de la formació
Etc.

Dintre de aquesta fase es pretén definir un procés de acollida únic, encara que ha de poder
tindre modificacions segons la vacant que es vol cobrir. De la mateixa manera que existeix la
necessitat de poder fer una sol·licitud de material per el nou empleat abans de la seva
incorporació.
Durant el procés d’acollida, s’hauria de poder proposar la formació inicial que es considerés
necessària pel seu lloc de treball com pot ser la formació en Riscos Laborals adequada al lloc de
treball.
En el futur es pretén implementar un procés de Crossboarding i Offboarding, s’han de tenir en
compte aquests punts durant l’execució del projecte.
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FGC vol que els candidats a contractar es baixin automàticament a SAP per tal de no haver de
replicar les dades.

2.4.4 PERFORMANCE & GOALS
FGC vol començar en aquesta fase per la part corresponent a la avaluació de competències per
un col·lectiu, però el disseny d’aquesta funcionalitat s’ha de fer-se tenint en compte que en el
futur s’incorporaran més funcionalitats i no ha de ser necessari refer les funcionalitats ja
desenvolupades.
Per realitzar l’avaluació de competències es parteix del catàleg de competències que ja es troba
definit en FGC, on es pretén que cada lloc de treball tingui assignat unes competències pròpies
amb un nivell desitjat de cada competència per aquell lloc de treball.
L’avaluació es realitza mitjançant un qüestionari on el superior jeràrquic de cada persona pot
avaluar al seu col·laborador i el col·laborador pot realitzar la seva auto-avaluació de les
competències. Encara que en la actualitat no es pretén que sigui obligatori la presentació de la
auto-avaluació, si que es treballa perquè ho sigui en el futur, per això l’eina ha de reculli-ho en
el futur.
La nota definitiva és la que posa el superior jeràrquic, però es pretén que el qüestionari hagi de
viatjar per un itinerari que permeti la posada en comú de les avaluacions del avaluat i la del seu
superior.
FGC actualment disposa d’un únic model de qüestionari amb 15 competències que s’ agrupen
en tres grans grups amb 4 nivells interns per cadascuna de les competències.


Corporatives: les necessiten tots els integrants de la companya, d’acord amb la missió,
visió, valors, per assolir l’estratègia d’ FGC, i han de recolzar l’estratègia de futur.
o Orientació a la qualitat i la seguretat.
o Compromís amb l’empresa
o Orientació al servei



Negoci: estan directament relacionats en com es desenvolupen les pròpies
responsabilitats per contribuir a que FGC operi. La majoria les necessiten totes les
persones de l’empresa, excepte la competència de visió de negoci o estratègica que es
requereix nomes en comandaments i directius.
o Orientació a l’excel·lència operativa
o Planificació i organització
o Anàlisi
o Resolució de problemes i presa de decisió
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Aprenentatge, millora contínua i innovació
Visió de negoci i estratègica

Relació: són les competències que estableixen les dinàmiques interpersonals en
l’empresa, tant amb les persones internes com amb les externes, des del com és la
relació, fins com es col·labora.
o Orientació al client (intern i extern)
o Comunicació i persuasió
o Treball en equip
o Autocontrol i tolerància a la pressió
o Lideratge i direcció d’equips
o Desenvolupament de persones

Aquest resultat es compara amb el desitjat per l’empresa i es genera un pla de desenvolupament
personal si s’escau.
Per tots els mòduls esmentats FGC té la necessitat de poder implementar tots aquells informes
gràfics e informes a mida que facilitin la monitorització i l’anàlisi del procés i la qualitat dels
resultats.
Els informes es faran accessibles als diferents perfils del sistema d’acord a les necessitats de
reporting que tingui FGC.

2.4.5 LEARNING
FGC actualment disposa de formació de manera online i presencials. L’eina ha de tenir la
capacitat de poder gestionar la possibilitat de fer cursos de formació de manera mixta.
Ha de permetre l’assignació de cursos, tenint en compte el pla de formació per l’any pròxim que
presenten cada una de les àrees, les campanyes voluntàries d’idiomes i la formació de millora
professional. El sistema ha de permetre elaborar la proposta definitiva del pla de formació anual
tenint en compte les propostes de cada una de les àrees, el pressupost total de formació i
l’estratègia empresarial.
El sistema ha de permetre la gestió del pla de formació disposant d’un catàleg de cursos,
itineraris formatius per lloc de treball, enviament de convocatòries per correu electrònic,
inscripció a cursos amb circuits de validació, control d’assistència així com la avaluació final del
curs tant per part dels assistents com dels docents i control de altres proves d’avaluació
específica que es puguin requerir. FGC ha de poder fer el seguiment del pla de formació de forma
fàcil i intuïtiva.
FGC requereix integrar la gestió de formacó amb el mòdul de SAP per a la gestió de comandes,
factures amb actualització automàtica del compromís de despesa. A més a més, requereix que
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s’integri amb SAP per a la generació d’incentius als formadors interns i per poder dur a terme la
gestió de temps (presències i absències) per part de les diferents àrees.
FGC requereix que es migri tot el catàleg de cursos i l’històric de formacions dels empleats.
Per a la gestió dels cursos cal poder adjuntar documentació lligada al curs com poden ser els
manuals, integrar el SFSF amb la reserva d’aules per a la impartició de cursos i, a més a més, el
sistema ha de permetre la generació de la fitxa de curs per enviar a FUNDAE (empreses,
formadors,...).
FGC es planteja la possibilitat de poder accedir des de la pantalla de creació d’un curs a la creació
de la informació auxiliar com pot ser: aula, ordre, empresa, etc. De la mateixa manera que es
planteja la possibilitat de configurar avisos de inici de cursos o convocatòries via email.
S’ha de poder centralitzar tota la informació relacionada en els cursos en un departament de
formació, amb l’objectiu de poder complir els requeriments legals en relació a les formacions
necessàries dels empleats.
Es molt important per FGC poder lligar les formacions realitzades amb les habilitacions de les
persones dintre del sistema SFSF, ja que això permetria configurar avisos en cas de
convalidacions. Sempre tenint en compte que una habilitació és un itinerari que pot portar més
d’una formació. FGC ha de disposar d’un sistema de control de les habilitacions amb alarmes de
caducitat, renovacions,...
FGC sol·licita que es pugui incloure dintre del mòdul el resultat de les revisions mèdiques o
algunes qualificacions com si fossin cursos (carregar dades d’un sistema extern) y així poder tenir
un control de las dates de vigència d’aquest certificats/resultats.
En la actualitat no es contempla la gestió dels instructors dintre de la plataforma però si en el
futur, amb l’objectiu de poder descentralitza tasques de gestió en els instructor como poden ser
control d’assistència, registre de finalització de accions formatives, etc.
Dintre l’eina de SFSF s’ha de poder utilitzar el següent contingut online:





SCORM
PDF
Documents Office
Vídeos

FGC sol·licita que s’integri SFSF amb el software Moodle que actualment s’està utilitzant, amb
l’objectiu d’importar tots el resultats que actualment es disposen en ell.
FGC sol·licita que s’integrin les habilitacions amb el SAP ja que aquestes es fan servir a SAP per
la planificació dels torns per a la cobertura del servei.
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Tanmateix, FGC ha de poder actualitzar la formació feta fora d’FGC i disposar d’una fitxa global
de formació.
Per tal de facilitar el seguiment de la formació, és molt important disposar d’eines que facilitin
la cerca de cursos per diferents conceptes, així com poder definir indicadors que ajudin al
seguiment de la formació i l’obtenció de les dades per a la confecció de la memòria anual.

2.5 IDENTIFICACIÓ DE L’ÀMBIT FUNCIONAL.
Els serveis de consultoria i desenvolupament contractats hauran d’incloure, com a mínim, les
següents tasques:

2.5.1 GESTIÓ DE PROJECTE.






Planificació i seguiment del projecte, atenent a:
 Coordinació funcional entre l’equip de desenvolupament i els diferents
departaments usuaris que estiguin afectats.
 Procediments de gestió (riscos, qualitat i gestió del canvi).
 Alineació del pla de treball amb les decisions funcionals que afectin
directament al projecte (nous projectes en desenvolupament, ....)
Coordinar estratègia i plans de prova del sistema.
Coordinar les accions de comunicació.
Elaboració, seguiment i control dels plans de treball de forma presencial mitjançant reunions de
seguiment de projecte. On totes les despeses generades del desplaçament per part de l’equip de
la empresa licitadora seran a càrrec de la mateixa empresa licitadora.

2.5.2 ANÀLISI I DISSENY








Formació presencial en les noves funcionalitats de SFSF i els seus mòduls. On totes les
despeses generades del desplaçament per part de l’equip de la empresa licitadora seran
a càrrec de la mateixa empresa licitadora.
Revisió de la situació actual dels processos de negoci de FGC relacionats amb SAP.
Revisió dels requeriments i redacció dels documents funcionals.
Redisseny optimitzat dels processos de negoci i de les configuracions necessàries de
SAP.
Disseny tècnic de la solució.
Anàlisi i disseny dels desenvolupaments, migracions de dades, interfases, reports i
formularis necessaris. En resum, tot el que sigui necessari per realitzar el projecte.
Anàlisi i disseny de l’estructura de control d’accessos ara existent.
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2.5.3 PROTOTIP









Realització de totes las tasques tècniques que siguin necessàries per realitzar
correctament aquest projecte.
Parametrització de totes les funcionalitats necessàries per poder obtenir un
prototip del sistema.
Realització dels desenvolupaments necessaris.
Parametrització de la funcionalitat de control d’accessos necessària per la
realització del prototip
Proves funcionals unitàries del sistema.
Proves d’integració.
Disseny de l'estratègia de proves i dels plans de proves necessaris per a
l'assegurament de la qualitat de la versió.
Presentació i revisió del prototip del sistema.

2.5.4 IMPLEMENTACIÓ I POSADA EN PRODUCTIU









Parametrització i revisió de les parametritzacions de totes les funcionalitats necessàries
per poder assegurar una correcte posada en productiu.
Formació presencial per els usuaris avançats, que a la seva vegada transmetran als
usuaris finals els coneixements adquirits. On totes les despeses generades del
desplaçament per part de l’equip de la empresa licitadora seran a càrrec de la mateixa
empresa licitadora.
Preparació i realització conjuntament amb l’equip de FGC dels test funcionals.
Preparació i realització amb l’equip de FGC dels tests d’integració.
Preparació i realització amb l’equip de FGC dels tests de volum (Coordinat amb suport
tecnològic)
Migració de les dades que resultin necessàries
Suport a la posada en productiu, on inclou el suport per a resoldre les incidències que
apareguin durant el procés d'implantació. Aquest últim punt queda recollit
específicament a l'abast del Contracte dins de les tasques de gestió del canvi.

2.5.5 SUPORT TECNOLÒGIC.
Aquest conjunt d’activitats s’haurà d’estendre al llarg de la durada del projecte.
Els continguts mínims d’aquesta part de la proposta seran els següents:




Suport tecnològic durant el projecte
Documentació tècnica rellevant per al projecte i el seu posterior manteniment.
Assessoria en aspectes tècnics
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2.5.6 PLA DE SUPORT POST- PRODUCCIÓ
Ha d'incloure una descripció detallada del servei de suport post-producció previst. Això ha,
d'incloure la modalitat del servei de suport, l'horari i dates, la quantitat de personal que està
previst destinar i la seva qualificació.
Les característiques mínimes exigides en el pla de suport als usuaris són:
 Modalitat: telèfon i correu electrònic (ambdós proveïts per l’adjudicatari)
 Durada de la etapa de suport (6 setmanes)
 Horari: de dilluns a divendres, de 8:00h a 18:00h
 Personal: perfil consultor amb participació directa en el projecte.
 Nivells de servei per qualsevol incidència que pugi aparèixer.

2.6 GESTIÓ DEL PROJECTE.
L’adjudicatari haurà de realitzar totes les tasques necessàries derivades de la gestió del projecte
per tal de garantir la seva correcta execució. Això inclou:






Elaboració d’un Pla de Projecte que inclogui una planificació detallada, un pla de riscos,
un pla de qualitat i un Pla de Formació.
Reunions de Comitè de Seguiment i de Direcció en cas de que es consideri necessari.
Elaboració i redacció de les actes.
Elaboració i manteniment de la planificació actualitzada.
Coordinació amb FGC i/o altres proveïdors en tot allò relatiu a desenvolupament o
modificacions que calguin en altres sistemes de FGC.

2.6.1 ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE
Des del principi del projecte, el proveïdor i FGC determinaran el paper i la responsabilitat de les
diferents persones que participaran en la seva realització. El proveïdor designarà un Cap de
Projecte, que serà l’únic interlocutor del Cap de Projecte de FGC, per tots aquells assumptes
administratius, financers i tècnics.
Per la comunicació de dades, informes, reunions, informacions, i en general, de tots i cadascuna
de les activitats relacionades amb la realització del projecte, es canalitzaran, exclusivament, per
mitjà dels Caps de Projecte de les dues empreses.
A la primera reunió de coordinació l’adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat que
servirà com a guia per la resta del seguiment del projecte.
L’adjudicatari proveirà un únic Cap de Projecte que:



Serà l’únic interlocutor vàlid entre l’empresa adjudicatària i FGC.
Controlarà i gestionarà els recursos assignats al projecte.
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Realitzarà i actualitzarà en cada fase i/o iteració el Pla de Projecte: calendari, riscos,
tasques, recursos i involucració de stakeholders.
Monitorització vers el pla de projecte.
Gestionarà accions correctives a les incidències.
Gestionarà els canvis.

En tots els serveis inclosos a la licitació, FGC assumeix la responsabilitat del sistema global de
control intern i els serveis es prestaran seguint les especificacions establertes per l’usuari
referent de les aplicacions, per tant, serà FGC, qui assumirà també la responsabilitat de
l’acceptació del disseny proposat pel que fa a les especificacions funcionals, l’execució (execució
del sistema a l’entorn productiu), avaluació (proves d’acceptació) i funcionament del sistema (a
l’entorn productiu). Per tot això FGC assignarà un Cap de projecte.
FGC controlarà, mitjançant la figura del Cap de Projecte, el compliment dels terminis acordats,
així com la qualitat o l’adequació dels serveis objecte d’aquest contracte i l’execució del projecte
segons la metodologia I els estàndards de FGC. El Cap de projecte validarà les tasques realitzades
I el correcte acabament de les ordres de treball.
Igualment FGC proporcionarà interlocutors per les diferents disciplines del projecte presa de
requeriments, disseny, implantació, proves i desplegament. Aquests interlocutors tindran la
responsabilitat de validar les parts del sistema que estiguin sota la seva responsabilitat i segons
la metodologia plantejada al present plec.

2.6.2 METODOLOGIA
FGC deixa llibertat al proveïdor d’escollir la metodologia a aplicar. No obstant, es sol·licita al
proveïdor que contempli com a mínim el conjunt de lliurables que FGC considera com de
lliurament obligatori. És important tenir en compte que, dins de la metodologia proposada pel
proveïdor, s'haurà de contemplar la documentació dels desenvolupaments realitzats, en
qualsevol de les eines, dins el propi codi (addicionalment a la documentació sol·licitada com
lliurable).
El desplegament de la metodologia, sigui quina sigui aquesta, haurà d’estar orientat a
l’estratègia d’adopció d’una eina de base sobre la que es configuraran el conjunt de
requeriments funcionals i es limitaran al màxim els desenvolupaments a mida respectant el
màxim possible la solució estàndard. Es valorarà que la proposta del licitador demostri
l’adequació a aquesta orientació. De totes formes, la metodologia recomanada per part de FGC
com a projecte SAP que es tracta és la metodologia d’implantació ASAP, en la seva ultima versió.
Si els candidats volen utilitzar eines pròpies de suport a la gestió del projecte, aquestes hauran
de poder ser utilitzades per FGC en la fase d’operació del mateix, sense haver d’incórrer en cap
mena de cost per aquest ús.
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La metodologia ha d’abastar tant les tasques de proveïment, instal·lació i configuració del
maquinari i elements de comunicacions, així com les dels serveis d’implantació del programari i
les del pas a productiu de la globalitat de la solució proposada.

2.6.3 GESTIÓ DE LA QUALITAT
L’adjudicatari haurà de definir el pla de qualitat que consideri necessari per garantir la qualitat
dels serveis rebuts per FGC, com a resultant de les tasques i activitats efectuades per el licitador
al llarg de la vida de tot el contracte.

La proposta inclourà com a mínim: la definició del pla de qualitat, i els procediments
d’assegurament de la qualitat (metodologia, validació i acceptació de lliurables, gestió de no
conformitats del servei, etc...).
L’adjudicatari haurà de fer una descripció de la metodologia que farà servir per fer el seguiment
del servei. Caldrà descriure explícitament com es planteja el cicle de revisions dels procediments
dels serveis. FGC podrà sol·licitar els canvis que consideri necessaris per garantir el correcte
desenvolupament d’aquest.
En la part referent al seguiment de l’evolució del projecte, independentment de la metodologia
emprada, l’adjudicatari s’haurà d’ajustar als requeriments de FGC en quant a l’Organització del
Projecte, reunions de seguiment, lliurables a entregar, i models de relació a establir. En qualsevol
cas, els procediments específics de validació i control de qualitat s’acordaran en el Comitè de
Seguiment definit per FGC.

2.6.4 PROCEDIMENTS DE CONTROL I SEGUIMENT
El proveïdor establirà un pla de treball que haurà d’estar adequat a la metodologia de
desenvolupament seguida i aprovada per FGC. El pla de treball un cop analitzat serà acceptat
per FGC i permetrà establir l’avanç del projecte.
L’estat d’avanç del projecte serà analitzat en reunions d’FGC amb el proveïdor, els temes tractats
en les reunions es definiran de comú acord entre els Caps de Projecte respectius.
Les informacions intercanviades i les decisions preses en el curs de les reunions es limitaran al
marc estrictament contractual i no podran, en cap cas, modificar el contracte, en els seus
aspectes tècnics ni comercials. Tota modificació contractual haurà de ser negociada entre el
proveïdor i FGC, i ser incorporada en el contracte.
El proveïdor haurà d'indicar la composició dels òrgans de gestió que participaran en els comitès
de control del projecte. Serà valorat qualsevol suggeriment pel que fa als mecanismes de control
i gestió del projecte en el seu conjunt, establint com a punt de partida els següents comitès:
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Comitè de Seguiment. Té com a principal objectiu l'intercanvi regular d'informació sobre
el desenvolupament de les activitats del projecte, així com la presa de les decisions
operatives necessàries. Aquest comitè tindrà, com a mínim, una periodicitat igual a la
del seguiment del projecte en el seu conjunt (quinzenal). Especialment seran funcions
pròpies d'aquest comitè:
o Examinar el desenvolupament del període precedent:
 Avanç de les activitats respecte a les planificacions
 Situació de les accions correctores de desviacions, si s'haguessin
detectat problemes
o Avaluar i acceptar els productes proveïts pel proveïdor
o Identificar problemes i definir les accions correctores
o Identificar riscos i definir plans de contingència
Comitè de Direcció. Té per objecte la supervisió de les activitats relatives a la prestació
del projecte de forma global, i la revisió i aprovació dels Possibles canvis en els termes
contractuals del projecte. Aquest comitè tindrà una periodicitat mensual o bimestral,
encara que, depenent de la importància dels temes a tractar, podria convocar-se a
petició de les parts. Especialment seran funcions pròpies d'aquest comitè:
o Examinar el desenvolupament del projecte, detectant qualsevol circumstància
que comprometi els termes en què s'ha de fer
o Recomanar les accions a emprendre per tal de millorar les condicions d'execució
del projecte
o Conciliar possibles desacords abans de referir-los a les adreces respectives

L’organització i redacció de la documentació vinculada al comitè de seguiment (presentacions,
actes, etc.) seran responsabilitat de l’adjudicatària. A les reunions de seguiment es podran
incorporar persones que puguin col·laborar en donar profunditat a determinats temes, així com
qualsevol membre del comitè de direcció que desitgi assistir-hi.
Tots els documents tècnics produïts pel proveïdor seran posats a disposició d’FGC per mitjà del
Cap de Projecte.

2.6.5 REGLES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
No es podrà realitzar cap instal·lació ni lliurar cap producte sense el previ acord del Cap de
Projecte de FGC. El lliurament de l’aplicació es farà exclusivament després de la satisfactòria
recepció del Cap de Projecte d’FGC o dels agents d’FGC delegats a tal efecte, segons el
procediment detallat en el punt “Recepció del sistema”.
Per iniciar qualsevol tasca d’instal·lació o transport el proveïdor haurà de comunicar-ho al Cap
de Projecte d’FGC amb 48 hores d’antelació. El proveïdor no podrà subcontractar feines
relacionades amb la instal·lació dels sistemes i mòduls sense previ acord d’FGC.

Pàgina 19 de 28

SUCCESSFACTORS
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Codi: CONTR/2019/235

Revisió: 1.0

Es consideren dintre de l’abast del projecte tots els desenvolupaments, configuracions i
modificacions necessaris per la implementació de la solució detallada en els requeriments del
present plec. Aquests desenvolupaments, configuracions i altres modificacions necessàries
seran realitzats per l’equip de projecte en tots els sistemes d’informació implicats
(SuccessFactors, SAP HR, SAP ERP, SAP PI, Moodle)
Els participants en el projecte posseiran els coneixements i l’experiència adequats a les
necessitats tecnològiques d’aquest, i la seva elecció es realitzarà amb el previ acord d’FGC.
L’execució del contracte es durà a terme a les instal·lacions de l’empresa adjudicatària. Donada
la complexitat funcional del projecte i, en determinades fases del projecte, la necessària
col·laboració i treball en equip entre el personal assignat al projecte de FGC i el personal de
l’adjudicatària, caldrà que:
- L’equip de l’adjudicatària estigui sempre en disposició de treballar a les instal·lacions de
FGC, aportant els equips i infraestructures que els hi siguin necessaris.
- A petició del FGC, l’adjudicatària habiliti (en un període de temps curt) una sala que
disposi dels equips i les infraestructures necessàries on l’equip pugui treballar
conjuntament. Aquesta sala haurà d’estar ubicada al municipi de Barcelona.

De forma general però no obligatòria, l’horari de prestació del servei serà coincident amb el del
personal de FGC, cobrint de dilluns a divendres de 8h a 18h i amb el calendari de festius de
Catalunya i del municipi de Barcelona.
FGC es reserva el dret d’ iniciar el projecte en el moment temporal que estimi més oportú dins
dels 6 mesos següents posteriors a l’adjudicació.

2.7 INFRAESTRUCTURA
2.7.1 ARQUITECTURA TECNOLÒGICA
L’arquitectura tècnica en S/4 HANA implementat a FGC és la següent:
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2.7.2 MAQUINARI I PROGRAMARI.
Actualment, tot l’entorn SAP d’FGC esta virtualitzat amb VMWARE 5.5 i es podran utilitzar totes
les avantatges d’un entorn d’aquests tipus (clons per replicar sistemes, snapshots per poder fer
canvis amb garantia de restauració del sistema abans de la modificació, etc...).
Sistema Actual Productiu:
Servidor
Màquina

Sistema Operatiu
Base de dades
Desenvolupaments
Base de dades

Màquina virtual (vmware vsphere 5.5)
8 vCPU
500 GB de RAM
7 discs (total 1 TB all flash)
NOVELL SUSE LINUX Enterprise 12 SP2
SAP HANA
Llenguatge ABAP/4 /Fiori
500 Gb

Màquines
Programari bàsic
Versió SAP Logon

PC’s, impressores HP
WINDOWS XP i WINDOWS 7
SAPGUI 7.30

Clients

FGC posarà a disposició del servei totes les llicències necessàries de SAP o d’altres productes
existents al seu entorn i que siguin necessaris per a la prestació del servei.
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FGC posarà a disposició del projecte de totes les llicències necessàries de SAP o d’altres
productes que siguin necessaris (Ex: PANAYA, SUSE etc..)
No és objecte d’aquest Plec el subministrament del maquinari necessari ni de llicències. El Plec
se centra únicament en la part de consultoria, configuració i desenvolupament.
Els subministres i les instal·lacions seran executats de conformitat amb les disposicions que
dictamini FGC. Els sistemes seran subministrats en perfecte estat de funcionament i en
disposició de ser verificats i rebuts pels serveis de FGC.

2.8 MÒDULS FUNCIONALS.
2.8.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS MÒDULS SAP A FGC
Els mòduls de Recursos Humans actualment en ús per FGC són:
Àrea Funcional
PA
EO
PT
PY
PE
PD
RC
FI-TV

Descripció
Dades Mestres
Estructura Organitzativa
Gestió de Temps
Nòmina
Formació
Qualificacions
Selecció
Gestió de Viatges

2.9 EQUIP I LLOC DE TREBALL
L’equip de treball assignat per FGC a aquest projecte compaginarà les seves activitats del dia a
dia amb la realització d’aquest projecte de manera coordinada amb l’equip de treball de
l’empresa contractada i estarà formada per:
o
o
o
o

Un cap de projecte responsable amb una dedicació del 20% del temps.
Un responsable tècnic de l’àrea de recursos humans amb una dedicació del 20% del
temps.
Un usuari avançat de cada una de les àrees relacionades amb els mòduls a implantar
amb una dedicació del 15% del temps.
Un tècnic de sistemes de SAP amb una dedicació del 10% del temps.
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La dedicació prevista es aproximada i pot variar depenen de la necessitat de cada fase del
projecte.
Pel que fa a l’empresa adjudicatària, es responsabilitat d’aquesta constituir un equip de treball
amb els equips més adequats per a cadascuna de les tasques i fases del projecte, garantint la
qualitat del resultat i l’assoliment dels terminis fixats, ja que l’equip de Projecte aportat pel
licitant es considera clau pel bon desenvolupament del projecte. Qualsevol incompliment en les
condicions que es detallen en aquest apartat suposaran la desqualificació de l’oferta.
El licitant és responsable de l’aportació de tots els recursos humans i tècnics necessaris per
realitzar les tasques contractades en els terminis compromesos.
El personal destacat en el projecte tindrà un caràcter estable. Qualsevol canvi de personal, haurà
de ser conegut i aprovat pel comitè de direcció del projecte.
L’equip de persones que s’incorporarà després de la formalització del contracte haurà d’estar
format per components presentats en l’oferta i conseqüentment valorats, sent els currículums
presentats completament vinculants. FGC es reserva el dret de realitzar les accions legals que
consideri pertinent (cancel·lació del contracte, penalitzacions, ...) en el cas que l’equip de treball
presentat en l’oferta no sigui el que iniciïn i realitzin el projecte.
En tot cas l’equip haurà de comptar, com a mínim, amb els perfils següents: cap de projecte, dos
consultors experts per cada un dels mòduls a implantar i dos consultor experts per integracions
de sistemes.
S’adjuntarà a l’oferta el curriculum professional de cadascuna de les persones assignades al
projecte, amb indicació de treballs similars realitzats.
S’adjuntarà la documentació que acrediti la certificació en SFSF de cadascuna de les persones
assignades al projecte, que hauran de tenir vigent la certificació del mòdul en el que treballaran.
Respecte dels 2 components principals de l’equip de projecte, hauran de comptar amb els
següents perfils:




1 Cap de projecte
o Un mínim de 10 anys d’experiència en projectes de recursos humans en
tecnologia SAP.
o Un mínim de 5 anys d’experiència liderant projectes de SFSF.
2 Consultor (2 per mòdul)
o Estar certificat del mòdul que implantarà.
o Haver realitzat 3 projectes de les mateixes característiques en el mòdul a
implantar.

A l’oferta caldrà detallar el % de dedicació de cada un dels perfils.
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FGC es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa en el projecte en
qualsevol moment. 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, que no sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a FGC
i la substitució s’haurà de fer per un perfil que com a mínim tingui les mateixes característiques
professionals i tècniques que les exigides en aquesta clàusula.
Si al llarg de l’execució del contracte fos necessari substituir algun dels membres de l’equip de
projecte, serà imprescindible la presentació d’una petició al Cap del Projecte de FGC; indicant el
CC.VV. del nou recurs, i el procediment suggerit per dur a terme el canvi, aquest ha de preveure
un temps de solapament. El Cap de Projecte de FGC aprovarà la petició en comitè de seguiment.
El cap de projecte de l’adjudicatària serà el responsable de la gestió del personal adscrit al
projecte i, en particular, de la comunicació i seguiment de tots els aspectes relacionats amb la
seguretat de la informació. Vetllarà per la correcta implementació dels mecanismes de seguretat
necessaris per a donar cobertura a tots els requisits expressats en aquest plec.
El cap de projecte mantindrà en tot moment una llista actualitzada i disponible de tot el personal
adscrit al projecte, de la data en els que se’ls va informar de les condicions de seguretat i de la
data de signatura del document d’acceptació esmentat.
El lloc de treball habitual de l’equip de l’adjudicatari es durà a terme a les instal·lacions de
l’empresa adjudicataria. Per a resoldre problemes de comunicacio, s’oferira la possibilitat
puntual d’acces remot per VPN als equips i recursos de projecte previa peticio i autorització
d’FGC. En qualsevol cas, FGC es reserva el dret a decidir quan convocar el personal in-situ a les
seves instal·lacions en situacions puntuals (posada en producció, situacions de crisis, reunions
de seguiment, etc).

2.10 CALENDARI.
El licitador haurà de presentar en la seva oferta un calendari detallat de tasques i terminis
d’execució previst ajustats a la previsió de 8 meses que té FGC per la realització d’aquest
projecte.
Dintre d’aquesta planificació el licitador haurà de especificar la durada prevista per la realització
i arrancada de cada un dels mòduls que es sol·licitent en aquest plec. La preferència en ’ordre
d’implantació dels mòduls per part de FGC és:
 Performance & Goals
 Recruiting
 Onboarding
 Learning
Cal preveure implantacions per mòdul de forma independent. Es valorarà positivament el treball
en paral·lel d’alguns dels mòduls per tal de reduir el temps total de projecte. Donat que es
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planteja un projecte amb un calendari a llarg termini, FGC es reserva el dret a modificar el
calendari d’execució, previ acord amb l’adjudicatari.

2.11 GARANTIA.
L’adjudicatari haurà de garantir el funcionament correcte dels sistemes i el programari
subministrat, el qual s’haurà instal·lat, configurat i desenvolupat segons les especificacions
funcionals i tècniques lliurades, per un període de 12 mesos a comptar des de la recepció dels
mateixos, i d’acord amb l’especificat en l’apartat “Recepció del sistema”.
L’adjudicatari haurà de corregir els errors detectats per FGC durant el termini de garantia i
modificar les configuracions i el programari que FGC detecti que no està complint les
especificacions contractades.
El dia de la posada en servei del sistema SFSF , i un cop FGC hagi validat i aprovat el correcte
funcionament del sistema es firmarà un document de recepció provisional que senyalarà el
començament del període de garantia contractual.
La recepció definitiva es realitzarà un cop finalitzat el període de garantia contractual.
FGC es compromet, durant el període de garantia, a no efectuar cap desenvolupament o
modificació del programari objecte d’aquest Plec sense l’acord amb el proveïdor.

2.11.1 HORES DEDICADES A EVOLUTIUS.
Les empreses licitadores hauran d’incloure a la seva valoració un paquet de 200 hores per
evolutius a comptar entre consultoria i programació.
El consum de les hores dedicades a evolutius de l’aplicació es farà sempre a petició del cap del
projecte d’FGC i prèvia valoració de les modificacions sol·licitades per part de l’adjudicatari.
Per cadascuna de les accions evolutives de l’aplicació caldrà adjuntar la modificació de la
documentació presentada al finalitzar el desenvolupament del projecte en cas de que representi
un canvi de disseny o funcionalitats.

2.12 DOCUMENTACIÓ
En la documentació a elaborar durant el projecte, es diferencia la realitzada durant el propi
desenvolupament del projecte i la lliurada al finalitzar aquest.
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2.12.1 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.








Document de Pla de Projecte que inclourà un calendari detallat de projecte, el pla de
qualitat, el pla de riscos, el pla de contingència, pla de comunicació, pla de formació i
aquells documents que FGC considerin adients a l’inici del projecte.
Documents d’actes de totes les reunions de pressa de requeriments o de qualsevol altre
tipus de reunió.
Documents de presentació del projecte, els de comitè de seguiment de projecte.
Document de model conceptual detallat on s’especifica la solució a implementar des del
punt de vista funcional i tècnic de la solució.
Disseny detallat d’aquells desenvolupaments que impliquin la participació d’elements
tercers al sistema, exemple: possibles interfícies.
Documentació de proves del sistema a partir de les principals funcionalitats
inventariades al document de model conceptual.

Durant la fase d’execució del projecte FGC es reserva el dret de requerir aquella documentació
que consideri adient associada al projecte.

2.12.2 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL FINAL DEL PROJECTE
Els principals documents que es lliuraran a FGC a la finalització del projecte són :





Manual d’Usuari : Document que descriu l’accés a l’aplicació, les pantalles i els camps
dins d’elles amb els que han d’interaccionar els usuaris, els llistats que els usuaris poden
emetre, les operacions que poden realitzar i les mesures de validació i control.
Manual d‘Explotació : Document que dóna informació d’ús i manteniment dels mòduls
pel personal informàtic de FGC encarregat dels processos de manteniment del sistema.
Fonts del Programari desenvolupat : De tots els mòduls de programari que s’hagin
desenvolupat especialment per aquest projecte el proveïdor haurà de lliurar els
programes fonts així com les configuracions empleades. Tot aquest programari serà de
propietat exclusiva de FGC.

Els manuals d’usuari de cada mòdul s’hauran de lliurar abans de la implantació del mòdul
corresponen.

2.13 FORMACIÓ
L’adjudicatari en coordinació amb FGC, precisarà la durada i el contingut de la formació
necessària per una correcta explotació i manteniment dels sistemes entregats. La formació
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s’efectuarà utilitzant com a suport la documentació tècnica dels sistemes i els manuals d’usuari
lliurats.
El proveïdor determinarà un pla de formació indicant una proposta de continguts i fases en les
quals es realitzarà aquesta formació. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per FGC.
L’Adjudicatari haurà de formar a personal d’FGC en la utilització i manteniment dels elements
adquirits. L’adjudicatari instruirà el personal d’FGC en el lloc i data prèviament establert de comú
acord entre les parts. Aquesta formació es considerà inclosa en el preu de l’oferta.
Des de FGC es sol·licita que totes les formacions que es planifiquin siguin presencials en les
oficines de FGC, amb l’objectiu de donar tot el suport i seguretat al usuaris de SFSF.
Totes les despeses generades per el desplaçament del equip de l’empresa licitadora per realitzar
totes les formacions necessàries seran a càrrec de la mateixa empresa licitadora.

2.13.1 FORMACIÓ D’EXPLOTACIÓ
La formació tècnica relativa a l’explotació tindrà com objectiu capacitar al personal informàtic
de FGC per una correcta explotació del sistema.
Aquesta capacitació es realitzarà en un curs específic adreçat a l’operació i configuració del
sistema i tenint com a suport el manual d’explotació.

2.13.2 FORMACIÓ ALS USUARIS FINALS
La formació dels usuaris finals tindrà com a objectiu dotar-los dels coneixements del sistema
necessaris per al desenvolupament de la seva tasca específica de manera autosuficient.
La capacitació dels usuaris finals es realitzarà per l’empresa adjudicatària en base a un curs de
formació específic per a cada lloc de treball, simulant el comportament real de la instal·lació i
mitjançant el suport dels manuals d’usuari.
El pla de formació ha de preveure el conjunt d’activitats necessàries per tal que el nou sistema
es pugui fer servir i operar per part de tots els col·lectius implicats amb plenes garanties.

2.14 CONFIDENCIALITAT - LOPD
La informació obtinguda com a conseqüència de la prestació del serveis objecte d’aquest
contracte té caràcter confidencial, i l’empresa adjudicatària ha de mantenir en tot moment el
secret professional.
L’adjudicatària serà responsable de qualsevol violació del deure de secret que es pugui produir
per part del personal al seu càrrec. Per evitar-ho, s’obliga a aplicar sobre el personal vinculat al
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projecte les mesures que siguin necessàries per a garantir el compliment dels principis de mínim
privilegi i necessitat de conèixer.
Un cop finalitzat el contracte, l’adjudicatària es compromet a destruir o retornar la totalitat de
la informació facilitada per l’administració, així com qualsevol altre producte resultant de
l’execució del present contracte.
En el cas que l’adjudicatària, com a conseqüència de l’execució del present contracte tingui accés
a dades de caràcter personal de FGC, ostentarà la posició de subencarregat/encarregat de
tractament envers aquestes dades de conformitat amb l’article 12 de la LOPD. En conseqüència
l’adjudicatària es compromet a utilitzar les dades única i exclusivament amb les finalitats i
obligacions establertes en aquest contracte, a tractar les dades d’acord amb les instruccions de
FGC, i a no aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent a la d’aquest contracte, ni
comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a qualsevol tercer aliè al
contracte.
L’adjudicatària vetllarà per tal que les persones que tinguin accés a dades de caràcter personal
siguin les estrictament imprescindibles per a la correcta execució de les tasques derivades del
contracte. Totes aquestes persones hauran de ser advertides de la naturalesa confidencial i
reservada de les dades i del deure de secret al que estan sotmeses, essent l’adjudicatària el
responsable del compliment d’aquestes obligacions per part del seu personal i de les
conseqüències d’una eventual violació de les mateixes.
L’adjudicatària haurà de comunicar a FGC quins treballs seran objecte de subcontractació i
quines seran les empreses que els realitzaran. Amb el permís exprés de FGC i actuant en nom i
representació d’aquest, l’adjudicatària formalitzarà els corresponents contractes amb les
empreses subcontractades que, als efectes de l’aplicació de la normativa en matèria de
protecció de dades, tindran la consideració d’encarregats del tractament. Aquests contractes
s’afegiran com annex al contracte administratiu que formalitza aquesta adjudicació.
Davant qualsevol incompliment d’aquesta clàusula, l’adjudicatària serà considerat responsable
del tractament i respondrà personalment de les infraccions que hagi comés i de les possibles
reclamacions que es puguin produir al respecte. FGC repercutirà a l’adjudicatària tots els costos
corresponents a sancions i/o indemnitzacions a les que hagi de fer front que s’haguessin originat
directament o indirecta per un tractament deficient o negligent de les dades de caràcter
personal per part de l’adjudicatària.
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