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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 Turisme i 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 – Vallès.
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 Boí Taüll
o Vall de Nuria (inclou el tren cremallera).
o Montserrat (inclou el tren cremallera).
o Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat.

•

Altres activitats comercials:
o Centre d’Observació de l’Univers.
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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OBJECTE DEL PLEC

El present plec de prescripcions tècniques té com a objectiu definir i concretar els serveis
necessaris per actualitzar i ampliar les funcionalitats i el nivell de detall del seguiment
d’inversions desenvolupat en Sap utilitzant la tecnologia BPC així com ampliar i millorar
els reports de gestió de la posició i previsió de tresoreria que es fan servir des del
departament de Caixa. Les especificacions que es recullen al present plec es
complementaran amb allò exposat en el plec de clàusules administratives.
Es pretén la contractació d’un equip funcional i tècnic, que s’encarregui de la revisió i
ampliació de les solucions corporativa desenvolupades. Les funcions d’aquest equip de
treball hauran de permetre garantir la posada en marxa de les noves versions tenint
presents els següents objectius:
-

-

-

-

Garantir una solució de qualitat amb la tecnologia SAP BPC.
Proporcionar una solució integrada que permeti arribar a més nivells de detall a
l’hora de fer el seguiment, les periodificacions i les previsions de tancament del
pressupost d’inversió d’FGC.
Ampliar les funcions del workflow utilitzant sempre el suport de control i signatura
electrònica de l’eina VidSigner de la mateixa manera que s’ha fet amb el control
dels canvis de dotació.
Confeccionar/millorar un seguit de informes per portar el seguiment de la posició
i la previsió de tresoreria; en particular els reports a confeccionar/millorar son:
o Informe de Moviments i Saldos de Bancs Diaris
o Informe d’Operacions Compte Cash Pooling 2
o Informe Cash Pooling de la Generalitat amb FGC
o Informe del Període Mitjà de Pagament
Mantenir una solució amb una correcta usabilitat d'usuari i adaptada al criteris
d’estètica i disseny per part d’FGC.

Les empreses licitadores hauran de presentar les seves propostes de disseny i
desenvolupament de les ampliacions, així com el període de garantia associat.
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.
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.
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CONDICIONANTS

Donada la necessitat de mantenir en òptim funcionament i evolucionar de manera
contínua el procediment actual de generació del pressupost d’inversió, el seguiment i
les periodificacions del mateix, el circuit de canvis de dotació i les particularitats del
mòdul de cash management desenvolupats fins ara, es fa necessari licitar un servei per
a la revisió i ampliació dels mateixos.
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2. REQUERIMENTS I PROCESSOS ACTUALS
2.1

INTRODUCCIÓ

El sistema actual de seguiment del pressupost d’inversió d’FGC utilitzant la tecnologia
SAP BPC està integrat dins l'entorn SAP de FGC. Les funcionalitats pròpies s'inclouen
com una aplicació més del sistema SAP S4.
Tots els documents que es generen de certificacions, canvis de dotació i canvis
d’expedient queden enregistrats en el repositori documental Open Text.

2.2

VALORACIÓ DE LES MODIFICACIONS A REALITZAR

Les ampliacions, conversions i modificacions a realitzar al llarg del servei s’han valorat
en 120 jornades d’un equip format per tècnics amb coneixements i experiència adequats
en cada moment a cadascun del quadre de comandament objecte de les tasques de
manteniment.
Per perfils s’ha valorat una dedicació aproximada de les hores totals del projecte del
10% pel Cap de projecte, del 70% del perfil de Consultor i del 20% del perfil de
desenvolupador.

2.3

EMMAGATZEMAMENT DE LES DADES

Les dades de partida per totes les funcionalitats que inclou el seguiment d’inversions
estan contingudes a la base de dades SAP S4 HANA. I el resultat de les altres /
modificacions, periodificacions, canvis de dotació del pressupost d’inversió i previsions
de caixa també s’han d’incloure a la mateixa base de dades.
El licitador haurà de mantenir aquest procés de lectura, tractament i càrrega de dades.

2.4

MODIFICACIONS A FER ALS CIRCUITS

Les modificacions previstes al circuit de seguiment d’inversions actual i que caldrà
desenvolupar son:
•

Entrada del pressupost d’inversió.
o L’entrada dels valors del pressupost d’inversió que actualment es fan a
nivell d’ordre o element PEP d’inversió es volen realitzar a nivell
d’expedient de contractació.

•

Seguiment del pressupost d’inversió.
o La informació periòdica del seguiment d’inversions ha d’incloure els imports
reservats, compromesos i recepcionats detallats a nivell d’expedient de
contractació i de comanda.
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•

Periodificacions i previsions de tancament del pressupost d’inversió.
o La periodificació i la previsió de tancament del pressupost d’inversió s’ha
de fer també a nivell d’expedient de contractació i comanda.

•

Informe de Moviments i Saldos de Bancs Diaris
o Actualment, FGC elabora l’informe de moviments i saldos de bancs diaris
de manera manual a Excel. Per aquest propòsit utilitzen un informe Z que
proporciona informació sobre el saldo nominal i transitori dels diferents
comptes bancaris a data de consulta.

•

o

Traslladen la informació del saldo nominal a un Excel y fan una previsió
dels futurs moviments (ingressos, traspassos i pagaments). Aquesta
informació es entrada de forma manual. Això dona una previsió del saldo
a diferents dates.

o

L’informe en BPC mostrarà els diferents comptes bancaris de FGC i els
comptes de major dels Cash Pooling de la Generalitat. Aquest informe
mostrarà els saldos reals a data de consulta. I permetrà fer una previsió
dels saldos als comptes a curt termini. Aquesta previsió es basa en futurs
ingressos, pagaments i traspassos que s’introduiran de manera manual per
part dels membres del departament tresorer.

Informe d’Operacions Compte Cash Pooling 2
o Actualment l’informe de Moviments i Saldos de Bancs Diaris s’utilitza, en
part, per elaborar aquest informe que és un dels principals del
departament. S’utilitza com a previsió de Tresoreria a curt termini i barreja
informació comptabilitzada, informació certa però encara no registrada al
sistema (operacions que es coneixen però amb data pendent de concretar)
i informació de previsió del sobre el compte CP2 perquè és el principal
compte operatiu de FGC i incorpora els traspassos previstos entre comptes
(Cash Pooling).
o

•

L’informe en BPC mostrarà el saldo del compte del Cash Pooling de FGC
a data de consulta. I permetrà fer una estimació de les entrades i sortides
d’efectiu d’aquest compte. Aquest informe es basa en les dades del informe
de moviments i saldos de bancs diaris.

Informe Cash Pooling Generalitat
o Actualment aquest informe requereix mostrar el saldo del compte 5761000,
que correspon a la part de subvenció que la Generalitat va alliberant, i el
saldo del compte 5762000 que correspon a la part de la subvenció que
FGC té a la seva disposició. Ambdós son comptes financers i, per tant, no
pertanyen a un compte bancari real.
o

El saldo mostrat a data de consulta serà el saldo real dels dos comptes.
L’informe ha de poder realitzar previsions a curt termini del saldo dels dos
comptes. Aquestes previsions es faran de forma manual i en base al
coneixement del tresorer.

o

L’informe en BPC mostrarà el saldo dels comptes del cash pooling,
5761000 i 5762000, a data de consulta. I permetrà fer una previsió de les
sortides i entrada de diners del compte 5762000. De forma manual. Amb
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aquestes previsions s’estimarà el saldo al compte 5762000 a diferents dies.
I indirectament, també el saldo del compte 5761000.
•

Informe del període mitjà de pagament
o Aquest informe té com a principal objectiu informar a la Generalitat de
Catalunya del PmP que està portant a terme FGC amb els seus proveïdors
i que mensualment ha d’enviar.
o

Aquest informe en BPC ja està operatiu i el que caldrà fer és introduir-hi
algunes millores derivades de nous requeriments

2.4.1 CONTROL D’USUARIS
Tenint present que el programari està integrat dins de l’entorn SAP, el licitador, haurà
de mantenir els mecanismes actuals per assegurar el control d'usuaris d'entrada a
l'aplicació, amb un sistema de log d'accés de totes les opcions que realitza l'usuari.
•

•

Control d’usuari:
o L’entrada al sistema estarà controlada per usuari i contrasenya.
o La consola de BPC controlarà l'accés per diferents usuaris a les dades
de les diferents àrees de l’empresa.
Sistema de Log:
o Es demana que el sistema porti un control exhaustiu de totes les accions
realitzades pels usuaris, adaptat a la nova legislació RGPD .
o El sistema de Log ha de contenir:
▪ Codi d’usuari.
▪ Data i hora d’accés.
▪ Opció realitzada.
▪ Paràmetres de la consulta.

2.4.2 MÒDUL DE CONFIGURACIÓ
El sistema actualment ja compta amb un apartat de configuració i parametrització pels
usuaris de SAP BPC. Cal mantenir-lo i incloure-hi les particularitats que calgui degut a
les evolucions del sistema.
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3. IDENTIFICACIÓ DE L’ÀMBIT FUNCIONAL
Els serveis de consultoria i desenvolupament contractats hauran d’incloure, com a
mínim, les següents tasques:

3.1

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTE

La gestió del projecte ha de comportar les tasques de:
•

Planificació i seguiment del projecte, atenent a:
o Coordinació funcional entre l’equip de desenvolupament i els diferents
departaments/ usuaris que estiguin afectats pels canvis.
o Procediments de gestió (riscos, qualitat i gestió del canvi).
o Elaboració, seguiment i control dels plans de treball.
o Alineació del pla de treball amb les decisions funcionals que afectin
directament al projecte que estan en curs.
o Elaboració i manteniment de la planificació.
o Elaboració i redacció de les actes.

•
•

Coordinació estratègia i plans de prova del sistema.
Coordinació de les accions de comunicació.

3.2

ANÀLISI I DISSENY

Les tasques principals identificades dins d’aquesta fase del projecte són:
•
•
•
•
•

3.3

Anàlisi dels orígens de dades.
Disseny del marc de presentació de les consultes de sortida.
Anàlisi i disseny dels desenvolupaments, migracions de dades, interfícies,
reports i formularis necessaris.
Definició dels criteris d'acceptació a partir de la descripció funcional aprovada
i acordada amb el Cap de Projecte d'FGC.
Definició de les proves funcionals necessàries per validar que es compleixen
els criteris d'acceptació establerts.

IMPLEMENTACIÓ I POSADA EN PRODUCCIÓ

Les tasques principals identificades dins d’aquesta fase del projecte són:
•
•

Parametrització i revisió de les parametritzacions de totes les funcionalitats
necessàries per poder assegurar una correcte posada en producció.
Formació per als usuaris avançats, que a la seva vegada transmetran als
usuaris finals els coneixements adquirits.
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Preparació i realització, conjuntament amb l’equip d'FGC, dels tests
funcionals.
Preparació i realització amb l’equip d'FGC dels tests d’integració.
Migració de les dades que resultin necessàries.
Suport a la posada en producció.

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.
Assessoria en aspectes tècnics.
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4. 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:
•
•
•
•
•

4.1

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 d’altres proveïdors en tot allò relatiu al
desenvolupament o modificacions que calguin en altres sistemes d'FGC.

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 d'FGC, per a tots
aquells assumptes administratius, financers i tècnics.
Per la comunicació de dades, informes, reunions, informacions, i en general, de totes 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.
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. 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
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d’acceptació) i funcionament del sistema (a l’entorn productiu). Per a 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 d'FGC. El Cap de projecte
validarà les tasques realitzades I la correcta execució de les ordres de treball.
Igualment FGC proporcionarà interlocutors per a les diferents disciplines del projecte,
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.

4.2

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 pel 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 d'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.

4.3

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
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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.
Tots els documents tècnics produïts pel proveïdor seran posats a disposició d’FGC
mitjançant el Cap de Projecte.

4.4

REGLES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

No es podrà realitzar cap instal·lació ni lliurar cap producte sense el previ acord del Cap
de Projecte d'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
tasques relacionades amb la instal·lació dels sistemes i mòduls sense previ acord
d’FGC.
Els participants en el projecte tindran 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.
En determinades fases del projecte, per la necessària col·laboració i treball en equip
entre el personal assignat al projecte d'FGC i el personal de l’adjudicatària, caldrà que:
- L’equip de l’adjudicatària estigui sempre en disposició de treballar a les
instal·lacions d'FGC, aportant els equips i infraestructures que els hi siguin
necessaris.
- A petició d’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 d'FGC, cobrint de dilluns a divendres de 8h a 18h i amb el calendari de
festius de Catalunya i del municipi de Barcelona. FGC posarà a disposició de
l’adjudicatari els espais i equips informàtics necessaris per poder realitzar les seves
funcions dins les instal·lacions d’FGC.

4.5

PROPIETAT DEL PROJECTE

Tots els mòduls que s’hagin desenvolupat per a aquest projecte seran d’exclusiva
propietat d'FGC, a qui es lliuraran els programes font. El licitador no podrà fer servir
aquests mòduls sense un previ acord amb FGC.
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L’ús de qualsevol dels sistemes d’informació i productes propietat d'FGC (directa o
indirectament) durant l’execució del contracte no suposa, en cap cas, la cessió dels
mateixos.
L’adjudicatària accepta expressament en la signatura del contracte que els drets
d’explotació derivats de l’execució del mateix corresponen únicament i exclusivament a
FGC i, per tant, l’adjudicatària cedeix la totalitat dels drets d’explotació de tots els treballs
derivats del contracte, inclosos els de comunicació pública, reproducció, transformació
o modificació i qualsevol altre dret susceptible de cessió exclusiva, d’acord amb la
legislació sobre drets de propietat intel·lectual.

Pàgina 16 de 26

Ampliacions i millores al seguiment d’inversions en SAP
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Codi: 2020/xxx

Revisió: 1.0

5. ENTORN HARDWARE I SOFTWARE
La solució proposada a nivell tecnològic ha d’estar basada en SAP BPC i la plataforma
VidSigner en el cas d’haver de modificar o ampliar els workflows d’aprovació.
El repositori de tots els documents de canvis de dotació, d’expedient o de comunicació
que es generin s’hauran d’enregistrar al repositori documental Open Text.
Nota:
Guia d’estil: al moment de començar el desenvolupament s'acordarà la
imatge de l'aplicació a partir d'uns esborranys/ prototips, presentats per al
proveïdor i acordats conjuntament entre FGC i l'adjudicatari.

5.1

HARDWARE I SOFTWARE

Les eines que cal utilitzar en el desenvolupament son:
•
•
•

Tecnologia SAP BPC.
Entorn SAP HANA S4
Base de dades SAP HANA.

No és objecte d’aquest Plec el subministrament del maquinari necessari ni de llicències.
El Plec es 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 d'FGC.
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6. 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:
L’equip estarà format pels tipus de perfil que calgui en cada fase del projecte.
La dedicació prevista es aproximada i pot variar depenent 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.
En tot cas l’equip haurà de comptar, com a mínim, amb els perfils següents: cap de
projecte, consultors, desenvolupadors i consultor QA tester expert en garantir l’entrega
de valor del producte. Donat el volum del projecte, una mateixa persona pot cobrir més
d’un dels perfils sol·licitats.
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 el 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
d'FGC; indicant el CV 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 d'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 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 adjudicatària. Per a resoldre problemes de comunicació, s’oferirà la
possibilitat puntual d’accés remot per VPN als equips i recursos de projecte prèvia
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petició 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).
El licitador ha de presentar l’equip de treball complet amb els seus currículums a la
oferta.
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7. CALENDARI - CRONOGRAMA DEL PROJECTE
Un cop adjudicat el projecte, FGC es reserva el dret de iniciar-lo en el moment que es
consideri mes adient dins dels següents 3 mesos posteriors a l’adjudicació.
El desenvolupament està previst que es desenvolupi gradualment a mida que FGC vagi
fent les peticions i que tingui una durada total de 6 mesos.
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8. 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 6 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.
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.
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9. 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.

9.1

DOCUMENTACIÓ

A

PRESENTAR

DURANT

EL

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Els principals documents que es lliuraran a FGC durant el projecte són :
•

•
•
•

•
•

Document de Pla de Projecte que inclourà un calendari detallat de projecte, pla
de qualitat, pla de riscos, 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 (Product BackLog) on s’especifica la
solució a implementar des del punt de vista funcional i tècnic de la solució.
o Inclòs un apartat amb els criteris d’acceptació.
Disseny detallat d’aquells desenvolupaments que impliquin la participació
d’elements tercers al sistema, exemple: possibles interfícies.
Documentació de proves funcionals del sistema a partir dels criteris d’acceptació
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.

9.2

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 d'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
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lliurar els programes fonts així com les configuracions emprades. Tot aquest
programari serà de propietat exclusiva d'FGC.
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10. 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 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.

10.1 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.
Es considera que haurà de tenir una durada mínima de 3 jornades completes de 8 hores.

10.2 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.
En aquest cas es considera que haurà de tenir una durada mínima de 5 jornades no
completes, amb una dedicació de 5 hores diàries.
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11. CONFIDENCIALITAT I 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, fins i tot una vegada finalitzat l’objecte del present
contracte.
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 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 personals d’FGC, ostentarà la posició d’encarregat de tractament
envers aquestes dades de conformitat amb l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades). 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 d’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 personals
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
d’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
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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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