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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'Ajuntament d’Esparreguera requereix de programaris informàtics especialitzats per a la seva
gestió corporativa. El correcte funcionament d'aquests programaris requereixen de serveis
d’implantació, manteniment i suport. Aquests serveis es taxaran amb un cost anual per cada
un dels mòduls dels que està format el programari.
L'objecte del contracte és doncs el contracte administratiu mixt de subministrament dels
programaris i els serveis d’implantació, manteniment i suport dels seus mòduls de l’apartat
següent del present document, dividint-se en lots diferents els quals corresponent a parts del
contracte que poden realitzar-se de forma independent, sent la prestació principal del
contracte mixt el serveis.
2. PROGRAMARIS DE GESTIÓ CORPORATIUS
Els lots de programari subjectes a aquest contracte són els següents:


LOT 1: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ D’ELECCIONS I
PUBLICACIÓ DE RESULTATS



LOT 2: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ DE LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS



LOT 3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DEL
COS DE LA POLICIA LOCAL



LOT 4: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA



LOT 5: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
(GIS)

L’Ajuntament podrà modificar el contracte per afegir-ne nous mòduls o per substituir mòduls
per d’altres funcionalment equivalents però amb un canvi substancial de tecnologia.
3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació del contracte, és a dir, el límit màxim de despesa que pot
suposar la seva adjudicació per a cadascun dels lots és el següent:
Sense IVA

21% IVA

Total amb IVA

LOT 1

10.630,38 €

2.232,38 €

12.862,76 €

LOT 2

9.230,40 €

1.938,39 €

11.168,79 €
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LOT 3

14.554,46 €

3.056,44 €

17.610,90 €

LOT 4

2.950,26 €

619,55 €

3.569,81 €

LOT 5

18.439,12 €

3.872,21 €

22.311,33 €

4. LOT 1: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ D’ELECCIONS I
PUBLICACIÓ DE RESULTATS
4.1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament d’Esparreguera disposa d’un sistema propi per a la gestió d’eleccions que permet
explotar les dades en el web institucional, però aquest sistema fa ús d’una tecnologia obsoleta
i no permet publicar les dades en temps reals, o des dels propis col·legis electorals. Tampoc
permet fer una analítica completa de les dades més enllà de l’extracció d’informes d’escrutini i
participació, però no estadístiques comparatives entre barris, resultats dels grups polítics i una
plataforma fàcilment intuïtiva per treure profit d’aquestes dades.
L’evolució tecnològica permet disposar en el mercat d’alternatives que permeten gestionar el
padró d’habitants i la gestió electoral amb sistemes informàtics complets que solucionen les
problemàtiques de les eines actuals, per aquest motiu és necessari la contractació d’una
aplicació per facilitar els processos electorals, des de la selecció, la designació de càrrecs i la
constitució de les meses electorals fins a l’escrutini de vots i la publicació de gràfiques sobre
l’evolució dels mateixos, així com els serveis de manteniment i suport del programari.
4.2. ABAST I REQUISITS GENERALS












Gestionar de manera completa tot el procés de designació de càrrecs de les meses
electorals.
De manera flexible i parametritzable adaptar-se a la forma de treballar de l'Ajuntament,
permetent seleccionar el tipus de sorteig a realitzar, la utilització o no de reserves i el
nombre d'ells, i el mètode de substitució de càrrecs.
Subministrar tota la documentació oficial de composició de les taules, les notificacions
als components de les mateixes i la destinada a les Juntes electorals.
Tots els documents s’han de poder emetre en diversos idiomes, així com en formats
bilingües.
S’han de poder carregar dos censos electorals simultàniament: l'utilitzat en el procés
electoral i l'elecció de càrrecs de les taules i el cens definitiu per a la consulta de
l'escola electoral.
Ha de permetre configurar grups d'usuaris amb diferents nivells d'operativitat i
privilegis.
Ha de permetre emmagatzemar les dades de totes les eleccions anteriors per a
realitzar comparatives.
Ha de permetre fer un seguiment en temps real de l'escrutini de les eleccions,
mitjançant els diferents navegadors actuals i en qualsevol dispositiu mòbil.
Ha d’ajustar-se a la normativa reguladora de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i
d'Interoperabilitat (ENI) i complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de
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dades personals (RGPD).
4.3. REQUERIMENTS TÈCNICS
El manteniment del software ha d’incloure els següents serveis:
 Modificació dels mòduls necessaris per adaptar el programa a les exigències legals
aparegudes durant la vigència del contracte.
 Millora o ampliació de funcionalitats que el producte contempli durant la seva natural
evolució, incloent les noves versions de les aplicacions, documentació i/o manuals.
 Resolució d’incidències i correcció d’errades que es presentin imputables als
programes, incloses recuperació de dades errònies generades pel mal funcionament
de les aplicacions.
 Servei de suport remot a través de línia de connexió via internet.
 Realització de tasques de manteniment preventiu que permetin assegurar el correcte
funcionament de les aplicacions.
 Manteniment i actualització de la configuració de les integracions implementades.
 Manteniment correctiu, en forma i temps, davant qualsevol problema que impedeixi el
funcionament parcial o total de l’aplicació.
4.4. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA
El programa haurà d’estar configurat com a mínim pels mòduls que es relacionen a
continuació (el nom és a títol orientatiu), amb l’objectiu de prestar les funcionalitats mínimes
que s’indiquen:














Permetre l'escrutini simultani de totes les eleccions que concorrin en una mateixa
convocatòria electoral.
Donar a conèixer a temps real l'escrutini de vots, amb expressió de resultats en format
numèric i gràfic, i la composició de el nou Ajuntament en cas d'eleccions locals.
A mesura que avança l'escrutini de les taules s’ha de poder conèixer en temps real el
resultat electoral.
Subministrar estadístiques que permetin comparar resultats entre diferents conteses
electorals i entre les diferents seccions electorals del municipi.
Permetre la parametrització de la participació en determinades hores, mostrant la de
tot el municipi, per secció, per districte, etc.
Oferir dades comparades amb altres cites electorals.
Gestionar una o més cites electorals alhora.
Carregar el cens electoral per a la composició de les meses electorals.
Carregar el cens electoral definitiu per poder consultar el col·legi electoral de votació
per part dels electors.
Consultar el cens electoral per diferents criteris de cerca.
Carregar el Padró d'habitants per poder comparar la informació del domicili dels
càrrecs de les taules indicada en el Cens electoral.
Gestionar les meses electorals amb informació de les dades de constitució de les
mateixes.
Seleccionar els possibles presidents i vocals que poden formar part de cada taula,

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Pàgina 3
























segons els criteris d'edat i nivell d'estudis.
Designar per sorteig els càrrecs de les meses electorals i posterior exportació a fitxer.
Imprimir els documents corresponents per al procés electoral.
Disposar de manteniment de les dades dels càrrecs.
Gestionar les substitucions dels càrrecs de les meses electorals.
Disposar de manteniment de les opcions polítiques.
Permetre l’entrada de resultats en cada mesa electoral.
Permetre l’entrada de dades de participació.
Explotar la informació amb resultats gràfics i numèrics.
Fer comparatives entre diferents eleccions.
El mòdul de meses electorals és l'encarregat de gestionar el procés de designació de
càrrecs produint els documents i notificacions corresponents per al procés electoral
complet.
Oferir el procés de designació per sorteig dels components de les meses electorals,
havent realitzat una selecció prèvia dels habitants de el cens que poden formar part de
cada taula, segons els criteris d'edat i nivell d'estudis.
Mantenir les dades de cada designació de càrrec de taula electoral, contemplant les
possibles reclamacions i gestionant les corresponents substitucions, si escau.
Subministrar tota la documentació oficial de la composició de les taules, les citacions i
notificacions als components de les mateixes i la destinada a les Juntes electorals.
Donar a conèixer en temps real l'escrutini de vots, amb expressió dels resultats en
format numèric i gràfic, i la composició de el nou Ajuntament, en cas d'elecció local.
Oferir el tractament de la participació a determinades hores i mostra la participació de
tot el municipi, d'una secció, d'un sector, d'un districte o d'una taula en concret.
Subministrar gràfiques que permetin comparar resultats entre diferents conteses
electorals.
Proporcionar una àmplia varietat de llistats per mostrar els resultats de l'escrutini de
vots, utilitzant diferents criteris i agrupacions.
Disposar de manteniment de diferents perfils d'usuaris, que permetin donar o treure
privilegis per realitzar determinades accions i executar determinats processos.
Permetre definir cites electorals fictícies per poder introduir sondejos o prospeccions
de vots.
Disposar d’un web de resultats de l'escrutini de vots, adaptada per a una visualitzaci ó
correcta en tot tipus de dispositius (ordinadors, mòbils, tauletes, ...) i navegadors
(Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Safari, ...).

El software també haurà de disposar d’una App que permeti l'enviament de les dades de
participació i escrutini des de les meses electorals directament a la base de dades del
software:



L' App ha de ser compatible amb els sistemes operatius iOS 11 i Android 5.1, o
superiors.
Les funcionalitats bàsiques de l’App han de permetre:
o L’Autenticació i configuració: ha de permetre identificar l'usuari i descarregar les
dades necessàries de les taules que gestiona.
o El registre de participació: indicar nombre de votants a determinades hores.
o L’escrutini: informar del resultat de les eleccions.
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4.5. SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT
El servei de manteniment i suport ha d’incloure:


L’actualització i millora de l’aplicació: el servei de manteniment ha d’incloure la posada
a disposició del client, sense càrrec addicional, de les successives versions del
producte. Cada nova versió ha d’incorporar el resultat de la correcció de les
incidències, i el desenvolupament de les millores sol·licitades i dels suggeriments
formulats pel propi client, que rebrà també, les millores realitzades en el producte a
proposta d’altres entitats. Correspon al contractista establir la prioritat en el
desenvolupament de totes les millores sol·licitades pel conjunt de clients, en funció de
la importància de cada millora del propi client, i valorant també l’interès general.



Adaptació als canvis normatius: ha d’integrar les reformes legislatives que es donin en
cada matèria, possibilitant el compliment puntual de les obligacions legals del client. El
proveïdor estarà al corrent d’aquests canvis accedint a les fonts i publicacions oficials,
sense perjudici de la qual cosa, el client podrà comunicar al proveïdor qualsevol
informació de la que tingui coneixement referent a canvis normatius, facilitant el seu
anàlisi o abast per poder implementar les modificacions necessàries en el producte.



Suport funcional i operatiu de l’aplicació: suport telefònic d’assessorament directe en el
desenvolupament dels procediments i registre d’operacions, afavorint l’explotació de
totes les funcionalitats del producte, amb l’únic propòsit d’agilitzar la gestió per l’usuari.
Aquest suport es realitzarà via telefònica, o a través de la web de consultes i
incidències del proveïdor.



Suport tècnic informàtic: ajuda telefònica o mitjançant connexió remota al personal
informàtic en el procés d’actualització del sistema.



Correcció d’errors i resolució d’incidències: mitjançant ajuda telefònica o connexió
remota prèvia autorització del client, incloent possibles errors provocats en les dades si
fos el cas. En els supòsits de major complexitat, quan no sigui possible per aquests
medis o la resolució de la incidència es consideri molt urgent, es desplaçarà un tècnic
al domicili del client.

4.6. ACORD A NIVELL DE SERVEI (SLA)
El contractista s’obligarà com a mínim, a oferir els següents nivells de qualitat com a Acords
de Nivell de Servei (SLA):


En cas d’incidències crítiques (amb parada de funcionament) el contractista garanteix
resposta dins de les 4 hores següents a la comunicació de la incidència i la recuperació
de les funcionalitats bàsiques del sistema en un màxim de 12 hores, així com la
recuperació total dins les 48 hores. Per cada 24 hores addicionals sense solució, es
descomptarà un 10% de la següent quota mensual de manteniment.

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Pàgina 5



Es preveu dins del servei de manteniment una tasca de prevenció per limitar
interrupcions com les descrites en el paràgraf anterior, amb l’objectiu que no se’n
produeixin més de tres en un any natural. Per cada aturada que excedeixi d’aquest
llindar i no sigui atribuïble a una mala aplicació de les directrius d’ús de la plataforma
per part de l’Ajuntament, s’aplicarà una sanció del 10% de la quota mensual de
manteniment.



En cas d’incidències ordinàries que no suposen aturada en el funcionament de les
aplicacions el temps de resposta no serà superior a 8 hores. El temps de resolució es
fixa en un màxim d’una setmana. L’Ajuntament podrà contractar amb el tècnic
responsable i seguir l’evolució de la solució, i esperarà que es corregeixin els defectes
en el termini de cinc dies laborables. Per cada setmana addicional sense solució, es
descomptarà un 10% de la quota mensual de manteniment.



Tota petició de suport traslladada al contractista (i que no impliqui un error dels
tractats en els casos anteriors) ha de ser contestada en les 24 hores següents. Per
cada 24 hores addicionals sense resposta, es descomptarà un 10% de la quota
mensual de manteniment.



El contractista s’obliga, en el marc de les operacions de manteniment a adaptar les
aplicacions als nous requeriments legals que vagin apareixent en el temps. Aquestes
adaptacions s’haurien de posar en producció en el termini no superior a un mes
després de l’entrada en vigor del text legal, o dos mesos després de la publicació oficial
del mateix, el que sigui més curt, i seran promogudes pel propi contractista.

Addicionalment, el contractista detallarà a la seva oferta el cost del seu servei de suport tècnic
quan no estigui subjecte a les condicions anteriors.
A efectes de calcular les sancions esmentades es tindrà en compte el preu de manteniment
proposat per a la primera anualitat, dividit per dotze mensualitats, i la sanció serà aplicada
sobre la quota de manteniment aplicable al mes següent. En el cas que aquest descompte
correspongui a l’últim any de contracte i la darrera quota ja s’hagués pagat, aquesta sanció
s’aplicarà sobre la garantia dipositada.
4.7. CRITERIS DE VALORACIÓ
L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
cost-eficàcia. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
1. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (fins a un màxim de 52 punts):
A) Oferta econòmica (fins a un màxim de 47 punts):
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la
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qualitat i el preu. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:


Puntuació total = (MO / OL) * X
X= Puntuació Màxima
MO= Millor Oferta (la de menor preu obté automàticament la màxima
puntuació)
OL= Oferta objecte de valoració

S’escull aquesta criteri de valoració per tal de fomentar la competitivitat de les
ofertes en relació al preu.
B) Disposar d’una plataforma de formació continua en línia i gratuïta per a usuaris (5
punts).
2. Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (fins a un
màxim de 48 punts):
A) Pla d’execució (fins a un màxim de 12 punts):


La metodologia emprada per l’empresa licitadora a l’hora d’analitzar l’estat
del sistema informàtic actual de l’Ajuntament d’Esparreguera, dissenyar i
prioritzar les diferents fases de la migració de les dades, parametrització
del sistema, integració del nou sistema informàtic amb el sistemes de
l’Ajuntament, proves de qualitat de la informació traspassada i validacions
de les parametritzacions per part de les persones vinculades als equips de
treball del projecte (fins a un màxim de 7 punts).



El cronograma i planificació en la que s’executaran les diferents fases i fites
(fins a un màxim de 3 punts).



Descripció del perfil del director/a del projecte i consultors/res que aportarà
l’empresa: titulacions i anys d’experiència en processos d’implantació
d’aquest sistema informàtic en l’administració local (fins a un màxim de 2
punts).

B) Pla de formació (fins a un màxim de 10 punts):


Planificació, programa de contingut i durada (jornades i hores per jornada),
puntuables fins a un màxim de 7 punts.



Abast, perfil de les persones designades a fer la formació i perfil de les
persones destinatàries de la formació, puntuables fins a un màxim de 3
punts.

C) Pla de transició (fins a un màxim de 10 punts):
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu
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de la transició del servei actual que permeti assegurar la integritat i totalitat de la
informació dels processos electorals realitzats amb anterioritat en la nova
plataforma, de la millor manera possible:


El grau de detall de la planificació del servei de transició, assegurant la
coordinació de les transicions específiques per a cada servei d’aplicació
(fins a un màxim de 4 punts).



La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei
de transició, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició (fins a
un màxim de 3 punts).



El grau de definició dels procediments proposats que permetin
l’assegurament de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació
(fins a un màxim de 3 punts).

D) Evolució de les aplicacions del contracte (fins a un màxim de 11 punts):


La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i
la seva metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
o Pel seu nivell de criticitat (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu grau d’obsolescència tecnològica (fins a un màxim de 2
punts)
o Pel seu volum de manteniment correctiu actual (fins a un màxim de
2 punts)



Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que
ofereixin un pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
o A nivell d’evolucions tècniques (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions funcionals (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions organitzatives (fins a un màxim d’ 1 punt)

E) Millora en els Acords de Nivell de Servei (fins a un màxim de 5 punts):
Es valorarà la millora dels nivells d’acords de servei exigits en l’apartat 4.6 del PPT.
S’atorgaran més punts a les propostes que millorin aquest aspecte, distribuint els
punts en funció de les millores que concretin:
 Millora en el temps de resolució d’incidències crítiques: 2 punts
 Millora en el temps de resposta d’incidències crítiques: 1,5 punts
 Millora en el temps de resolució d’incidències ordinàries: 1 punt
 Millora en el temps de resposta d’incidències ordinàries: 0,5 punt
5. LOT 2: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ DE LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS
L’Ajuntament d’Esparreguera gestiona de manera directa el servei d’escolarització a les dues
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Escoles Bressol Municipals (EBM), l’EBM Coloraines i l’EBM Cucuruga.
El servei de cobrament de rebuts es troba externalitzat a través de l’Organisme de Gestió
Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.
Per tal de poder passar el cens oportú per l’emissió de rebuts, així com portar un control eficaç
i eficient de les dades d’aquest cens, i per tal de poder realitzar el correcte procés de
preinscripció i matrícula a ambdós centres, és imprescindible un programa informàtic
específic que permeti gestionar els rebuts i automatitzar el procés d’enviament d’aquets a
l’ORGT, i gestionar els alumnes, el personal, les aules, el calendari, el menjador, el material
escolar, la preinscripció i matrícula, l’admissió, els sortejos i els cens a ambdues escoles.
També cal comptar amb els serveis de manteniment, suport i assessorament de manera
presencial, telefònica o telemàtica, duent-se aquests serveis els 365 dies de l’any.
5.1. ABAST I RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTANT








Cobrir el manteniment i l’assessorament del programari per a la gestió dels rebuts,
matriculació i cens dels usuaris/es i llurs famílies de les EBM d’Esparreguera.
Fer les adaptacions del software estàndard objecte d’aquest contracte de conformitat
amb els canvis i disposicions que marqui la legislació vigent.
Regenerar els programes que resultin malmesos per qualsevol anomalia produïda en
condicions normals de funcionament.
Facilitar les actualitzacions de versió quan n’hi hagi.
Prestar el servei de manteniment i assessorament per via telefònica o telemàtica
sempre que sigui necessari.
Cobrir tots els errors de programa eventuals que poguessin ser detectats en el
software subministrat.
Traslladar les dades d’un curs al següent en finalitzar-lo amb els usuaris que continuen
al centre educatiu.

5.2. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA
El programa haurà de ser multi dispositiu i estar configurat com a mínim pels mòduls que es
relacionen a continuació (el nom és a títol orientatiu), amb l’objectiu de prestar les
funcionalitats mínimes que s’indiquen:
a) El calendari de l’escola: els festius, les vacances...
b) Les aules: els seus noms, els o les responsables, les ratios...
c) El personal de l’escola: els seus horaris, assignació i control de reunions, control de la
seva formació...
d) Els processos d’escolarització: la preinscripció, l’admissió i la matriculació dels
alumnes.
e) Els alumnes: les altes, les baixes, els censos, els/les tutors/es, emissió de llistats...
f) Butlletins: enviament de correus electrònics pels tutors/es de grups, d’aules, del total
de l’escola...
g) Les quotes i els preus: aplicats a cadascun dels alumnes, d’aspectes com els
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menjadors, les acollides, els materials...
h) Informes: estadística a través de gràfics de diversos formats (alumnes per nacionalitat,
per idiomes, per sexe, utilització del servei de menjador, acollida...)
i) Informe d’avaluació inicial: d’adaptació i de final de curs dels alumnes del jardí
d’infància.
j) Emissió de rebuts: en la posada en marxa del sistema ha de permetre, com a mínim,
enviar la remesa de rebuts en el format sol·licitat per l’ORGT de manera automàtica i
adaptar-se a les seves posteriors variacions de format.
5.3. REQUISITS TÈCNICS
L’aplicació del servei així com la base de dades associada s’allotjarà en servidors externs als
servidors de l’Ajuntament d’Esparreguera que han de complir les condicions següents:
a) Servidors dimensionats per garantir el correcte funcionament de l’aplicació d’acord
amb les necessitats inicials i les que l’evolució pròpia del projecte puguin requerir en
cada moment.
b) Monitorització 24 x 7 x 365 dels servidors, per prevenir i respondre a qualsevol
incidència que impedeixi l’accés i la correcta execució de l’aplicació.
c) Manteniment i revisió de les còpies de seguretat diàries així com el correcte
funcionament del sistema de backup.
d) El centre de dades disposarà de redundància dels components implicats en el seu
correcte funcionament, garantint la continuïtat del servei en situacions de tall de
subministrament elèctric o de connectivitat.
e) El tractament de dades haurà de complir les obligacions d’acord amb el RGPD i la
LOPDGDD. L’empresa proveïdora signarà també un contracte de confidencialitat per
l’accés que hagi de tenir als fitxers de titularitat del l’Ajuntament d’Esparreguera en el
decurs de les tasques de manteniment informàtic.
f) Ha d’ajustar-se a la normativa reguladora de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i
d'Interoperabilitat (ENI).
El servei constarà de software en la modalitat de cloud computing (SaaS Software as a
Service) que ha d’incloure:
a) Accés a l’aplicació 24 hores els 365 dies de l’any
b) Manteniment de les còpies de seguretat: l’empresa adjudicatària haurà de garantir un
sistema automàtic de còpies de seguretat diària de les bases de dades amb
l’obligatorietat de conservar-les com a mínim durant 30 dies. Igualment serà
l’encarregada de la restauració d’aquesta còpia per la posada en marxa del servei
mentre duri el contracte.
c) Manteniment correctiu sobre eventuals errors de l’aplicació.
d) Manteniment evolutiu: en funció de l’evolució de les necessitats tècniques i legals de
l’aplicació informàtica.
e) Sistema de balanceig dels servidors que permetin l’equilibri de càrrega de peticions
d’accés així com mantenir actiu el servei en cas de fallada tècnica.
f) L’empresa licitadora ha de disposar d’un sistema d’ocultació per garantir la seguretat
de la seva IP pública.
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g) Disposar de mesures preventives davant un intent massiu de peticions massives al
servidor on es troba allotjat el programari (atacs DDoS)
h) Disposar de mesures preventives i automatitzades per evitar intents d’accés al
programari per part de robots sense intervenció de l’usuari (Captcha)
i) Disposar de mesures preventives i automatitzades davant d’intents massius de login
per accedir al programari.
Es garantirà l’espai d’allotjament al servidor necessari per emmagatzemar tota la informació
de tots els anys de la durada del contracte. No es permetrà l’ús de carpetes compartides als
servidors de l’Ajuntament d’Esparreguera per guardar documentació, imatges o qualsevol altre
fitxer relacionat amb el programari, cal que s’emmagatzemin tots aquests fitxers en els
servidors dedicats de l’empresa licitadora.
El sistema de gestió de base de dades utilitzat serà preferiblement MySQL, MariaDB o altres
sistemes de característiques similars que no depenguin d’una llicència de pagament. En el
supòsit que la solució requereixi d’un altre gestor de bases de dades caldrà incloure a l’oferta
les llicències necessàries durant el període del contracte.
Per als terminals fixes (ordinadors) la plataforma client utilitzarà el sistema operatiu Microsoft
Windows 10 amb navegador web Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Per als terminals
mòbils (smartphones o tauletes) el sistema operatiu serà Android versió 8 o superior.
5.4. ACORD DE NIVELL DE SERVEI
El servei es prestarà 24 hores al dia, 365 l’any durant la vigència de l’Acord, garantint una
disponibilitat del servei del 99% en un període de mesura mensual. En casos d’indisponiblitat
real del servei, l’Ajuntament d’Esparreguera tindrà dret a una indemnització al final del període
de mesura del circuit (un mes o any natural, segons el cas), que serà abonada pel contractista
mitjançant un abonament en la factura del mes o any (segons el cas) següent a la incidència
d’acord amb la següent taula:
Disponibilitat de servei Indemnització

Disponibilitat de servei Indemnització

Igual o superior a 99%

No aplica

Del 98% al 99%

5% de la quota mensual

Del 97% al 98%

10% de la quota mensual

Del 96% al 97%

15% de la quota mensual

Inferior al 96%

20% de la quota mensual

El temps d’indisponiblitat del servei es comptabilitzarà des del moment en què l’Ajuntament
d’Esparreguera notifiqui l’avaria al contractista per qualsevol de les vies indicades en el present
contracte.
L’Ajuntament d’Esparreguera no tindrà cap contraprestació per la possible inoperància del
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servei quan aquesta estigui causada directament per l’activitat o els mitjans de l’Ajuntament
d’Esparreguera.
L’horari d’atenció per part de l’empresa adjudicatària serà de 07:00 a 15:00 hores, de dilluns a
divendres, els dies laborables.
5.4.1. CLASSIFICACIÓ DE LES INCIDÈNCIES
Tindran la consideració d’incidència tant les situacions que impedeixin el normal
funcionament del servei imputable específicament al mateix servei, com les consultes de
suport sobre el funcionament del servei. Les incidències es classificaran de la següent manera
segons el seu impacte:




Crítica : El servei o una de les seves funcionalitats bàsiques no funciona, amb afectació
a més del 90% dels usuaris.
Greu : El servei o una de les seves funcionalitats té una anomalia important però no
impedeix l’operativa normal.
Normal : El servei o alguna de les seves funcionalitats tenen una incidència lleu o bé es
fa una consulta sobre el seu ús.

El perfil mínim del tècnic que ha de donar suport a la incidència o consulta per cada tipus ha
de ser el següent:




Crítica : Enginyer informàtic
Greu : Programador de suport
Normal : Programador de suport

5.4.2. NIVELLS DE SERVEI
Els nivells de servei vindran determinats per aquests tres paràmetres:


Temps de resposta inicial : És el temps transcorregut entre que l’Ajuntament
d’Esparreguera comunica la incidència fins el moment en que un tècnic de ED es posa
en contacte l’Ajuntament d’Esparreguera.



Temps de resolució : És el temps transcorregut entre que l’Ajuntament d’Esparreguera
comunica la incidència a ED fins que la incidència queda resolta.



Temps de responsabilitat de servei : És la part del temps de resolució que s’atribueix a
ED i que serà utilitzat per a mesurar el compliment dels Nivells de Servei.

Qualsevol intervenció tindrà un període de garantia de 3 dies laborables, de forma que si
durant aquest període es produeix una reclamació de l’Ajuntament d’Esparreguera, es tornarà a
obrir la incidència o consulta, però es posarà a zero el comptador del temps.

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Pàgina 12

El còmput d'aquestes hores es farà dins de l'horari d'atenció indicat en el punt 3.2 del present
document. Els temps màxims de servei corresponents a la classificació i temps indicats
abans han de ser els següents:
Tipus d’incidència

Temps de responsabilitat de servei

Incidència crítica

< 10 hores dins l’horari normal d’oficina

Incidència greu

< 20 hores dins l’horari normal d’oficina

Incidència normal o consulta

< 30 hores dins l’horari normal d’oficina

5.4.3. REGISTRE I CONTROL DE LES INCIDÈNCIES
Totes les incidències o consultes enviades al canal principal de suport indicat en el posterior
punt 5.4.1 del present document es recolliran i registraran de manera que siguin consultables
per part de l’Ajuntament d’Esparreguera, tan del seu estat de resolució, com les històriques ja
resoltes.
5.5. ATENCIÓ AL CLIENT
5.5.1. CANALS DE COMUNICACIÓ
El contractista posarà a disposició de l’Ajuntament d’Esparreguera un canal de suport tècnic i
atenció al client principal, enllaçat a un sistema de generació i control de tiquets de suport. El
canal principal serà via correu electrònic, enviant les incidències o consultes a l’adreça de
correu facilitada a tal efecte indicant el màxim d’informació possible sobre la incidència o
consulta.
L’Ajuntament d’Esparreguera també podrà trucar al telèfon de suport tècnic sempre que ho
desitgi, però qualsevol consulta que no sigui enviada també a l’adreça de correu facilitada a tal
efecte no gaudirà de les garanties establertes en el present contracte.
5.5.2. HORARI D’ATENCIÓ
L’horari d’atenció per part de l’empresa adjudicatària serà de 07:00 a 15:00 hores, de dilluns a
divendres, els dies laborables.
5.6. FORMA DE PAGAMENT
La facturació es presentarà durant el primer trimestre de l’any natural.
5.7. CRITERIS DE VALORACIÓ
L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
cost-eficàcia. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
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1. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (fins a un màxim de 52 punts):
A) Oferta econòmica (fins a un màxim de 47 punts):
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la
qualitat i el preu. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:


Puntuació total = (MO / OL) * X
X= Puntuació Màxima
MO= Millor Oferta (la de menor preu obté automàticament la màxima
puntuació)
OL= Oferta objecte de valoració

S’escull aquesta criteri de valoració per tal de fomentar la competitivitat de les
ofertes en relació al preu.
B) Disposar d’una plataforma de formació continua en línia i gratuïta per a usuaris (5
punts).
2. Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (fins a un
màxim de 48 punts):
A) Pla d’execució (fins a un màxim de 12 punts):


La metodologia emprada per l’empresa licitadora a l’hora d’analitzar l’estat
del sistema informàtic actual de l’Ajuntament d’Esparreguera, dissenyar i
prioritzar les diferents fases de la migració de les dades, parametrització
del sistema, integració del nou sistema informàtic amb el sistemes de
l’Ajuntament, proves de qualitat de la informació traspassada i validacions
de les parametritzacions per part de les persones vinculades als equips de
treball del projecte (fins a un màxim de 7 punts).



El cronograma i planificació en la que s’executaran les diferents fases i fites
(fins a un màxim de 3 punts).



Descripció del perfil del director/a del projecte i consultors/res que aportarà
l’empresa: titulacions i anys d’experiència en processos d’implantació
d’aquest sistema informàtic en l’administració local (fins a un màxim de 2
punts).

B) Pla de formació (fins a un màxim de 10 punts):


Planificació, programa de contingut i durada (jornades i hores per jornada),
puntuables fins a un màxim de 7 punts.



Abast, perfil de les persones designades a fer la formació i perfil de les
persones destinatàries de la formació, puntuables fins a un màxim de 3
punts.
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C) Pla de transició (fins a un màxim de 10 punts):
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu
de la transició del servei actual que permeti assegurar la integritat i totalitat de la
informació en la nova plataforma, de la millor manera possible:


El grau de detall de la planificació del servei de transició, assegurant la
coordinació de les transicions específiques per a cada servei d’aplicació
(fins a un màxim de 4 punts).



La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei
de transició, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició (fins a
un màxim de 3 punts).



El grau de definició dels procediments proposats que permetin
l’assegurament de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació
(fins a un màxim de 3 punts).

D) Evolució de les aplicacions del contracte (fins a un màxim de 11 punts):


La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i
la seva metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
o Pel seu nivell de criticitat (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu grau d’obsolescència tecnològica (fins a un màxim de 2
punts)
o Pel seu volum de manteniment correctiu actual (fins a un màxim de
2 punts)



Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que
ofereixin un pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
o A nivell d’evolucions tècniques (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions funcionals (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions organitzatives (fins a un màxim d’ 1 punt)

E) Millora en els Acords de Nivell de Servei (fins a un màxim de 5 punts):
Es valorarà la millora dels nivells d’acords de servei exigits en l’apartat 5.4 del PPT.
S’atorgaran més punts a les propostes que millorin aquest aspecte, distribuint els
punts en funció de les millores que concretin:
 Millora en el temps de resolució d’incidències crítiques: 2 punts
 Millora en el temps de resposta d’incidències crítiques: 1,5 punts
 Millora en el temps de resolució d’incidències ordinàries: 1 punt
 Millora en el temps de resposta d’incidències ordinàries: 0,5 punt
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6. LOT 3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DEL
COS DE LA POLICIA LOCAL
6.1. ABAST






Subministrament d’una aplicació informàtica centralitzada per a la Policia Local
d’Esparreguera que cobreixi totes les necessitats de gestió d’aquesta àrea.
Subministrament, en el seu cas, de les llicències necessàries de bases de dades pel
funcionament d’aquesta aplicació durant el període del contracte.
Implantació d’aquesta aplicació i les seves bases de dades a servidors externs a
l’ajuntament.
Manteniment de tots els elements de l’aplicació durant el període del contracte segons
l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
Les característiques tècniques que s’expliquen en aquest plec son d’obligat
compliment. Es valoraran les millores proposades que ampliïn aquests requisits
tècnics.

6.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
6.2.1. AMB CARÀCTER GENERAL
El sistema ha de ser configurable i modular, de forma que puguin posar-se en ús o incorporarse al servei noves funcionalitats per l’assistència de noves tasques així com canvis
organitzatius interns de l’ajuntament.
L’adjudicatari inclourà les llicències i el software necessari pel funcionament correcte de
l’aplicació pel total de la plantilla de la corporació que consta de 35 efectius.
El sistema facilitarà la seva integració i comunicació amb la resta de sistemes utilitzats per
l’Ajuntament en consonància al descrit al RD 4/2010 de 8 de gener pel que es regula
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat a l’àmbit de l’administració electrònica.
Caldrà estar adaptat a la normativa vigent i en especial a la Llei 3/2018 de 5 de desembre de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com ajustar-se al compliment
de la normativa de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).
6.2.2. REQUISITS TÈCNICS
L’aplicació del servei així com la base de dades associada s’allotjarà en servidors externs als
servidors de l’Ajuntament d’Esparreguera que han de complir les condicions següents:
g) Servidors dimensionats per garantir el correcte funcionament de l’aplicació d’acord
amb les necessitats inicials i les que l’evolució pròpia del projecte puguin requerir en
cada moment.
h) Monitorització 24 x 7 x 365 dels servidors, per prevenir i respondre a qualsevol
incidència que impedeixi l’accés i la correcta execució de l’aplicació.
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i)

Manteniment i revisió de les còpies de seguretat diàries així com el correcte
funcionament del sistema de backup.
j) El centre de dades disposarà de redundància dels components implicats en el seu
correcte funcionament, garantint la continuïtat del servei en situacions de tall de
subministrament elèctric o de connectivitat.
k) El tractament de dades haurà de complir les obligacions d’acord amb el RGPD i la
LOPDGDD. L’empresa proveïdora signarà també un contracte de confidencialitat per
l’accés que hagi de tenir als fitxers de titularitat del l’Ajuntament d’Esparreguera en el
decurs de les tasques de manteniment informàtic.
El servei constarà de software en la modalitat de cloud computing (SaaS Software as a
Service) que ha d’incloure:
j) Accés a l’aplicació 24 hores els 365 dies de l’any
k) Manteniment de les còpies de seguretat: L’empresa adjudicatària haurà de garantir un
sistema automàtic de còpies de seguretat diària de les bases de dades amb
l’obligatorietat de conservar-les com a mínim durant 30 dies. Igualment serà
l’encarregada de la restauració d’aquesta còpia per la posada en marxa del servei
mentre duri el contracte.
l) Manteniment correctiu sobre eventuals errors de l’aplicació.
m) Manteniment evolutiu: En funció de l’evolució de les necessitats tècniques i legals de
l’aplicació informàtica.
n) Sistema de balanceig dels servidors que permetin l’equilibri de càrrega de peticions
d’accés així com mantenir actiu el servei en cas de fallada tècnica.
o) L’empresa licitadora ha de disposar d’un sistema d’ocultació per garantir la seguretat
de la seva IP pública.
p) Disposar de mesures preventives davant un intent massiu de peticions massives al
servidor on es troba allotjat el programari (atacs DDoS)
q) Disposar de mesures preventives i automatitzades per evitar intents d’accés al
programari per part de robots sense intervenció de l’usuari (Captcha)
r) Disposar de mesures preventives i automatitzades davant d’intents massius de login
per accedir al programari.
Es garantirà l’espai d’allotjament al servidor necessari per emmagatzemar tota la informació
de tots els anys de la durada del contracte. No es permetrà l’ús de carpetes compartides als
servidors de l’Ajuntament d’Esparreguera per guardar documentació, imatges o qualsevol altre
fitxer relacionat amb el programari, cal que s’emmagatzemin tots aquests fitxers en els
servidors dedicats de l’empresa licitadora.
El sistema de gestió de base de dades utilitzat serà preferiblement MySQL, MariaDB o altres
sistemes de característiques similars que no depenguin d’una llicència de pagament. En el
supòsit que la solució requereixi d’un altre gestor de bases de dades caldrà incloure a l’oferta
les llicències necessàries durant el període del contracte.
Per als terminals fixes (ordinadors) la plataforma client utilitzarà el sistema operatiu Microsoft
Windows 10 amb navegador web Chrome, Firefox o Microsoft Edge. Per als terminals mòbils
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(smartphones o tauletes) el sistema operatiu serà Android versió 8 o superior.
L’aplicació informàtica haurà de disposar amb eines ofimàtiques pròpies per integrar
documents amb LliureOffice evitant si cal l’ús d’altres eines de pagament com Microsoft
Office. Sense necessitat de disposar d’aplicacions externes ha de comptar a més amb un
sistema de gestió i edició de plantilles de documents així com un sistema de realització de
croquis, enllaçat al llarg de tota l’aplicació mitjançant una gestió multimèdia que les englobi
aconseguint així una integritat i seguretat dels documents guardats en el seu entorn.
6.2.3. SEGURETAT EN L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ
L’accés a l’aplicació mitjançant terminals fixes només serà possible per les IP autoritzades que
indicaran els serveis informàtics de l’Ajuntament d’Esparreguera. En el cas d’accés des de
dispositius mòbils, l’aplicació disposarà d’un registre de dispositius autoritzats així com d’eines
per poder negar l’accés a dispositius no permesos.
Cada usuari ha de disposar d’un compte diferent a la resta, amb una clau d’accés individual i
secreta. En el supòsit que la clau s’introdueixi erròniament 3 vegades consecutives cal que el
propi sistema bloqui l’usuari, en aquests cassos el programa també ha de permetre poder
recuperar la clau d’accés de forma segura i automàtica. A més caldrà disposar d’un sistema
d’autenticació d’usuaris en dos passos (2FA) mitjançant diferents sistemes (físic i digital) per
assegurar la identitat de l'usuari/a que accedeix al programa.
6.2.4. ENTORN DE TREBALL
La operativa de l’aplicació ha de ser senzilla i intuïtiva, amb menús i opcions clares per l’usuari i
d’accés ràpid.
Els processos de consulta i cerca d’informació s’han de poder realitzar de manera fàcil,
senzilla i intuïtiva i que no impliqui una navegació tediosa mitjançant l’aplicació. És obligatori
que el sistema disposi d’estadístiques que ajudi a l’anàlisi i presa de decisions amb la
possibilitat de definir múltiples criteris de filtre i selecció.
Ha de permetre un entorn lingüístic en llengua catalana i castellana, que permeti escollir en
qualsevol de les dues i definir prèviament entre una d’elles com a llengua de funcionament i
desenvolupament ordinari. Les plantilles de documents es podran configurar en català i
castellà.
6.2.5. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA
El programa haurà de ser multi dispositiu i estar configurat com a mínim pels mòduls que es
relacionen a continuació (el nom és a títol orientatiu), amb l’objectiu de prestar les
funcionalitats mínimes que s’indiquen:
a) Arxiu genèric
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Fan referència als subjectes que per algun motiu han estat identificats en alguna
intervenció o servei de la policia local i han de quedar registrades automàticament en
aquest arxiu. Ha d’incloure:
 Persones físiques
 Associacions/entitats
 Vehicles
 Animals
Ha de disposar de mecanismes automatitzats per evitar introduir registres duplicats i,
en cas que es detectessin amb posterioritat comptar amb un sistema de bolcat
massiu de dades vinculades del registre duplicat al registre correcte i posterior
eliminació del registre duplicat.
Ha de disposar d’eines àgils i senzilles per realitzar cerques integrals d’aquests
subjectes a la resta de mòduls de l’aplicació on hagin estat identificats.
b) Àmbit de seguretat ciutadana
Comporta el registre i anotació de les actuacions i intervencions policials, així com els
serveis planificats per part de prefectura. Ha d’incloure:
 Novetats diàries i planificacions de servei.
c) Àmbit de trànsit
En referència a les incidències de circulació i disciplina viària dins del terme municipal.
Ha d’incloure:
 Denúncies de trànsit
 Dipòsit / immobilització de vehicles
 Accidents de trànsit
 Ocupacions i talls de via pública
 Vehicles abandonats
 Gestió de guals.
d) Àmbit de policia judicial
Per a la gestió del servei de la policia com a suport a l’administració de justícia. Ha
d’incloure:
 Citacions i requeriments judicials
 Llibre d’atestats
 Registre d’identificacions
 Registre de detinguts
e) Àmbit de policia administrativa
Per a la gestió del servei de la policia com a suport a l’administració municipal. Ha
d’incloure:
 Actes administratives
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Troballes

f) Àmbit de recursos materials
Per l’administració i gestió dels recursos materials de la policia. Ha d’incloure:
 Armament
 Vestuari
 Vehicles policials
g) Àmbit de recursos humans
Per la identificació, gestió i organització dels efectius i personal adscrit de la policia
local. Ha d’incloure:
 Personal
 Quadrant de servei
 Canvis de torn
 Llicències de personal
 Treballs extraordinaris
 Plusos
h) Mapes digitals
Crear i emmagatzemar zones, barris i districtes de la població per poder filtrar totes les
actuacions policials geolocalitzades.
6.2.6. CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA
El programa inclourà eines destinades a les persones de prefectura que actuïn com a
administradors del sistema. Aquestes eines consistiran en:
a) Permisos d’usuaris
Crear diferents nivells d’accés a la informació (consulta, modificació, anul·lació de
registres, etc.) i configuració del mòdul. Aquests privilegis no seran genèrics per a tot el
sistema sinó que s’hauran de definir específicament per a cada mòdul.
b) Configuració dels mòduls
Per poder ajustar els menús contextuals a les necessitats de la prefectura els mòduls
disposaran d’eines específiques per afegir, modificar, eliminar o anul·lar tipologies així
com per a la modificació de conceptes i d’imports en aquells mòduls on hi hagin
càlculs o variants econòmiques (taxes al dipòsit de vehicles, preu de treballs
extraordinaris, plusos, etc.).
6.2.7. REQUERIMENTS DE MOBILITAT I SEGURETAT
Caldrà disposar d’una App per poder accedir i operar a tots els àmbits programari des de
dispositius autoritzats i amb sistema Android de versió 8 o superior. El nivell d’accés a la
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informació des d’aquests dispositius mòbils per part dels usuaris estarà vinculat als perfils
assignats en el programari.
Aquestes Apps han de permetre rebre avisos o notificacions de la policia local a les persones
adherides a qualsevol d’aquests serveis.
L’empresa licitadora haurà d’aportar una versió demostrativa del Sistema proposat així com de
les Apps per poder verificar aquests requeriments:
a) Grua municipal
L’App ha de permetre als operaris del servei de grua municipal el poder capturar
imatges de vehicles estacionats indegudament, la seva ubicació i que aquestes dades
quedin integrades directament al programari. A la mateixa App els operaris rebran les
instruccions de l’agent de sala per autoritzar o no la retirada del vehicle.
b) Denúncies de vehicles
L’App ha de permetre als agents confeccionar butlletes de denúncia de trànsit en el
mateix lloc dels fets. L’aplicació ha d’exportar les denúncies de trànsit introduïdes així
com la captura d’imatges directament al sistema informàtic de la Diputació de
Barcelona (WTP) tant punt es validi la denúncia. També ha de carregar i actualitzar
automàticament del WTP tot l’articulat vigent del Reglament General de Trànsit (RGC),
la Llei de Seguretat Vial (LSV) així com les ordenances municipals de circulació (OMC).
6.2.8. SERVEI DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ A LA CIUTADANIA
Caldrà disposar d’una App per poder atendre als ciutadans en cas d’urgència sense haver de
realitzar una trucada telefònica. Haurà de ser una aplicació àgil que no hagi de superar dues
simples accions per poder demanar ajut:
a) Persones vulnerables
L’App ha d’activar una alerta visual i sonora al programa de la policia local i mostrarà el
nom de la persona protegida, el seu telèfon i la posició GPS d’aquell moment.
b) Comerços i empreses
L’App ha d’activar una alerta visual i sonora al programa de la policia local i mostrarà el
nom de l’establiment, la direcció i el nom i telèfon de contacte de la persona que ha
demanat ajut.
6.3. IMPLANTACIÓ
6.3.1. INSTAL·LACIÓ I PARAMETRITZACIÓ
La instal·lació inclou el desplegament per part de l’empresa adjudicatària, de les aplicacions i
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bases de dades als seus servidors, així com l’accés per la seva connexió dels usuaris amb el
suport dels serveis informàtics de l’ajuntament.
L’aplicació proposada haurà d’incloure un sistema d’actualització automàtica tant en els
terminals fixes i mòbils com al referent a les bases de dades. Aquestes actualitzacions no
precisaran de cap operació per part dels usuaris ni dels serveis informàtics de l’ajuntament.
La parametrització consistirà en:
a) Configuració inicial de tots els mòduls de l’aplicació amb la finalitat de complir totes les
funcionalitats i requeriments especificats en aquest PPT.
b) Configuració inicial del sistema de seguretat, definició de perfils i usuaris de l’aplicació
proporcionats per la prefectura de la policia local o pels tècnics informàtics municipals
designats a l’efecte.
c) Parametrització inicial dels llistats, informes i models de documents per adaptar-los al
disseny proposat per l’ajuntament (imatges i logotips) així com la inclusió del nom de
la Policia Local d’Esparreguera amb el seu logotip en el formulari principal de
l’aplicació.
d) Inclusió del carreró del municipi.
6.4.2. MIGRACIÓ
L’empresa adjudicatària realitzarà amb el personal propi destinat al projecte, el traspàs de les
dades que els tècnics de l’ajuntament puguin facilitar, en un format i estructura que permeti la
seva integració en el sistema. En aquest sentit, els serveis informàtics de l’ajuntament
facilitarà un usuari d’accés a la base de dades actual perquè l’adjudicatari pugui realitzar
l’explotació de les dades que necessiti i en el format que cregui convenient per incorporar-lo al
nou programari.
Les propostes detallaran el mètode, el personal responsable, els terminis per la realització del
traspàs de dades, etc. sent objecte de valoració.
La migració de dades es podrà abordar per fases conforme es requereixi per completar el pas
a explotació, per això l’ajuntament es compromet a prestar el major grau de col·laboració
possible dels tècnics i usuaris avançats de la Corporació amb l’empresa que resulti
adjudicatària. L’ajuntament posarà a disposició dels licitadors la informació tècnica disponible
del seu servei d’informàtica.
6.4.3. FORMACIÓ
Els serveis a realitzar per l’empresa adjudicatària han d’incloure la formació del personal,
diferenciant la formació a nivell d’administrador i la formació a nivell d’usuari. L’horari de
formació s’haurà d’adaptar a les necessitats de la Prefectura de la Policia Local d’Esparreguera
i es planificarà en el temps de manera que coincideixi, preferentment, amb el període
immediatament anterior a la posada en marxa del nou programari.
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Aquesta formació, que serà objecte de valoració, caldrà tots els aspectes del projecte i dins de
cadascun, els diferents nivells de formació segons els seus perfils.
La formació haurà de ser completa i exhaustiva i a la seva planificació es detallarà:
 Número, tipus i durada de cada activitat formativa.
 Perfils tipus per cada activitat formativa.
 Continguts i materials per la formació.
6.4.4. POSADA EN MARXA
El termini de la posada en marxa serà d’un mes des de la firma del contracte. Els serveis a
realitzar hauran de contemplar el seguiment inicial de la posada en marxa de cadascun dels
mòduls, el que inclou el dimensionament i optimització de les bases de dades. Per aquest
motiu caldrà preveure el personal necessari i especificar com es realitzarà l’atenció sigui
presencial o remota.
Es podrà establir un període de prova quan es planifiqui la implantació del nou software per la
realització de la formació prèvia a la posada en marxa definitiva.
En la posada en marxa està inclòs el traspàs de l’actual programari que fa servir la Policia
Local d’Esparreguera., és a dir, la migració de les dades actuals que el responsable del
contracte consideri oportunes. Aquest programari és el Drag (https://www.drag.es).
6.4.5. DOCUMENTACIÓ
Junt amb la formació es lliurarà també els manuals de funcionament pels usuaris en format
digital. Aquests manuals s’actualitzaran d’acord amb les noves versions del programa.
6.5. REQUISITS DEL MANTENIMENT
A partir de la implantació del nou software, l’adjudicatari haurà de realitzar un manteniment del
programa durant tot el període del contracte. El servei de manteniment inclourà:
a) Actualitzacions i posada al dia de modificacions preventives. L’empresa incorporarà als
productes millores funcionals degut a nous requeriments legals i estudiarà els
suggeriments de la prefectura o el servei d’informàtica de l’ajuntament. Aquestes
noves versions no tindran cap cost addicional per l’Ajuntament d’Esparreguera i
s’actualitzaran de forma automàtica sense que cap usuari ni tècnic municipal hagi de
realitzar cap acció.
b) Si les millores representen canvis rellevants o de disseny s’han de notificar al cap de la
policia local o la persona designada per prefectura que actuï com a enllaç. En el
supòsit que aquests canvis rellevants tinguessin naturalesa tècnica es notificarà als
serveis informàtics de l’ajuntament.
c) Quan sigui necessari, es realitzarà formació presencial o remota sobre les noves
funcionalitats.
d) Renovació de llicències necessàries pel bon funcionament de l’eina quan aquesta
estigui inclosa en el contracte, especialment les bases de dades.
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e) Manteniment correctiu. Es corregiran les incidències o errors en l’aplicació que
impedeixin o afectin al seu ús normal. La prioritat la indicarà l’ajuntament que en funció
del servei alertat valorarà la importància o gravetat de la incidència, amb un temps de
resposta màxim de 4 hores per a les consultes ordinàries i d’1 hora per a les
incidències greus de sistema.
f) L’accés a helpdesk ha d’incloure:
 Atenció telefònica tots els dies de l’any com a mínim de 9:00 a 23:00h per
consultes ordinàries.
 Atenció telefònica les 24h per incidències greus.
 Mitjançant correu electrònic a l’adreça que hagi proporcionat l’empresa
adjudicatària que haurà de donar resposta de dilluns a divendres com a mínim de
9:00 a 17:00h
 Per un sistema de xat online de dilluns a divendres com a mínim de 9:00 a 17:00h
g) Les incidències quedaran registrades mitjançant un sistema de tiquets i podran ser
consultades en el futur.
h) Revisió i correcció de possibles disfuncions per la migració de dades.
i) L’atenció a l’usuari es farà amb l’idioma escollit per l’usuari (català o castellà) i el centre
d’atenció estarà ubicat a l’Estat Espanyol.
6.6. FORMA DE PAGAMENT
La facturació es presentarà mensualment durant els 48 mesos de la vigència del contracte.
6.7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT
L’empresa adjudicatària està obligada a:
a) Gestionar les dades i dels accessos dels usuaris d’acord amb els requeriments RGPD i
la LOPDGDD per a dades de nivell alt. Pel què fa al registre d’accessos, l’aplicació
registrarà com a mínim la data, hora, usuari, connexió amb èxit (si/no) i tipus d’accés.
b) Mantenir la màxima reserva i el màxim secret sobre la informació classificada com a
confidencial. Es considerarà informació confidencial qualsevol dada a la qual l’empresa
accedeixi en virtut del present contracte.
c) A no divulgar l’esmentada informació així com no publicar ni posar-la a disposició de
tercer, bé directament, bé mitjançant terceres persones, sense el previ consentiment
per escrit de l’Ajuntament d’Esparreguera.
d) Desprès de l’extinció del present document, a no conservar cap còpia d’informació
confidencial.
e) Informar el seu personal i col·laboradors de les obligacions establertes en el present
contracte, així com de les obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de
caràcter personal. L’empresa realitzarà les advertències que es considerin necessàries
per al seu personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment
d’aquestes obligacions.
f) En cas de canvi de programari, l’empresa adjudicatària està obligada a restituir totes
les dades del client en un format reutilitzable, digital i públic estàndard, en un període
màxim de 4 setmanes a petició del client.
g) Les obligacions establertes en el punt anterior seran també d’obligat compliment per
als seu empleats, col·laboradors, tant interns com externs, fet pel qual l’empresa
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adjudicatària respondrà envers l’Ajuntament d’Esparreguera en circumstàncies que
aquestes obligacions siguin incompletes.
h) Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una
duració indefinida, es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització.
6.8. CRITERIS DE VALORACIÓ
En la licitació de l’expedient per a l’adjudicació del servei objecte de contracte, es procedirà a la
seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat de la suma dels punts
obtinguts en els aspectes següents:
Vi=A+B
Vi = valoració resultant de cada empresa
A = criteris que depenen de judici de valor. Fins a 30 punts.
B = criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 70 punts.
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (A): 30 PUNTS
a) Millores proposades (15 punts)
Cada grup de millores es valorarà amb un màxim de 5 punts:
1. Altres mòduls ofertats no exigits al PPT (5 punts)
2. Altres funcionalitats de l’App no exigides al PPT (5 punts)
3. Altres millores (5 punts)
b) Formació sobre el funcionament del programa (15 punts)
Cada tipus de formació es valorarà amb un màxim de 5 punts:
1. Formació bàsica. Detallar els continguts i destinataris (5 punts)
2. Formació d’acord amb les millores proposades del criteri a), punts 1 i 2 (5
punts)
3. Altres propostes formatives (5 punts)
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (B): 70 PUNTS
a) Característiques tècniques (40 punts)
1. S’avaluarà mitjançant la taula de l’Annex I
b) Oferta econòmica (30 punts)
1. S’avaluarà mitjançant la fórmula:
P = (L – O) * 30 / L – B
P: puntuació
L: pressupost de licitació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades
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6.9. CONDICIONS ADDICIONALS PER A LA CORRECTA PRESTACIÓ DEL SERVEI. NIVELL DE
QUALITAT ESPERAT
6.9.1. DEURE GENERAL DE COL·LABORACIÓ I DESIGNACIÓ DE RESPONSABLES DEL SERVEI
Amb l’objectiu d'assegurar que el servei és proporcionat d'acord amb el nivell de servei que
s'estableix en aquest plec i facilitar l'adequada i ràpida resolució de les incidències que
sorgeixin durant la prestació del servei, les parts s'obliguen a col·laborar de la forma més
adequada per tal de complir els terminis de comunicació i resolució d'incidències.
6.9.2. NIVELL DE SERVEI
El Nivell de Servei es refereix a:
 Disponibilitat del sistema
 Horaris de suport
 Festius a efectes de suport
 Temps de resolució d’incidències en funció de criticitat
 Pel que fa al suport legal, actualitzacions incloses dins del cost
6.9.3. DISPONIBILITAT DE SISTEMA
La disponibilitat del sistema haurà de complir els nivells següents:
Disponibilitat del sistema
Definició
Nivell desitjat

Número total d’hores de disponibilitat
Número total d’hores al mes (24 hores * 30 dies)
98%

Nivell mínim

95%

6.9.4. INCIDÈNCIES CRÍTIQUES I TEMPS DE RESPOSTA I RESOLUCIÓ
Entenem per incidència qualsevol esdeveniment que no forma part de l'operació estàndard de
l'aplicació i que causa, o pot causar una interrupció, o una reducció de les funcionalitats de la
mateixa. Es troben igualment compresos en aquesta definició aquells comportaments de
l'aplicació que, encara que formant part de l'operativa normal del programa, ocasionen
comportaments del mateix no compatibles amb el funcionament operatiu requerit i que
requereixin al menys una intervenció de manteniment d'entre les definides anteriorment.






Incidències critiques: Es tracta d’incidències que afecten a l'operativa de l'aplicació de
manera que impedeixi la continuació del treball normal amb la mateixa, afectant al
servei i a l’exercici de les seves funcions
Temps de resposta: Temps màxim transcorregut des que es comunica a l'empresa
subministradora l’existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa comença a
treballar per a la seva resolució.
Temps de resolució: Temps màxim transcorregut des que es comunica a l'empresa
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subministradora l’existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa facilita una
solució temporal que resolgui provisionalment el problema o be una solució definitiva
al mateix. Una incidència crítica resolta temporalment, es converteix en una incidència
no-crítica, a efectes dels Acords de Nivell de Servei.
S'estableixen amb les definicions anteriors els següents Acords de Nivell de Servei (SLA)
mínims:



Incidències critiques:
o Temps de resposta màxima: 2 hores. (imperatiu).
o Temps de resolució màxima: 8 hores. (imperatiu).
Incidències no critiques:
o Temps de resposta màxima: 8 hores. (imperatiu).
o Temps de resolució màxima: 3 dies hàbils. (imperatiu).

Per efectuar tasques de manteniment programat l'empresa haurà de contactar amb els
Serveis de Sistemes d’Informació i la Policia Local de l’Ajuntament d’Esparreguera amb la
finalitat d'habilitar el mecanisme més convenient en cada cas, per a dur a terme les tasques
requerides, així com consensuar la finestra de manteniment més idònia. Les esmentades
finestres de manteniment es trobaran, en general, fora de l'interval de 8:00 a 19:00 hores,
excepte circumstàncies excepcionals així valorades.
L'empresa haurà d'establir al menys un procediment per a la comunicació d’incidències al seu
Centre de Servei a l'Usuari, que podrà ser per via telefònica, correu electrònic, o a través d'un
portal web. Caldrà que l'adjudicatari designi un responsable tècnic del sistema de
manteniment integral i resolució d'incidències amb l'objectiu de fer el seguiment de les
incidències que es reportin indicant el seu nom, càrrec, telèfon de contacte, i e-mail.
Així mateix s'hauran d'atendre consultes sobre operatòria i l'explotació de les aplicacions, ja
sigui per via telefònica, via telemàtica o assistència presencial, pels aspectes tant de tipus
conceptual com de tipus informàtic.
6.9.5. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DELS SLA
6.9.5.1. INCIDÈNCIES CRÍTIQUES
S’aplicarà una penalització % del total de facturació mensual si es produeixen 1 o més
incompliments dels SLA mínims per incidències crítiques. Aquesta penalització serà superior
a mida que es produeixi un augment dels incompliments.
Incompliments SLA mínims en un mes

% penalització facturació mensual

De >=1 a <3

20%

De >=3 a <5

50%

De >=5 a <7

80%
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>= 7

100%

El comptatge d’incidència no resolta serà contada per resolució dins del termini d’hores
requerides, en el cas de les incidències crítiques són 8h. Per tant en el cas de produir-se una
incidència crítica resolta passades 20 h des de la comunicació equivaldrà a dos
incompliments (> 8 hores primer incompliment, > 16 hores segon incompliment).
6.9.5.2. INCIDÈNCIES NO CRÍTIQUES
S’aplicarà una penalització % del total de facturació mensual si es produeixen 5 o més
incompliments dels SLA mínims per incidències no crítiques. Aquesta penalització serà
superior a mida que es produeixi un augment dels incompliments.
Incompliments SLA mínims en un mes

% penalització facturació mensual

De >=5 a <10

10%

De >=10 a <15

20%

De >=15 a <20

30%

>= 20

50%

El comptatge d’incidència no resolta serà contada per resolució dins del termini d’hores
requerides, en el cas de les incidències no crítiques són 3 dies hàbils. Per tant en el cas de
produir-se una incidència no crítica resolta passats 10 dies hàbils des de la comunicació
equivaldrà a tres incompliments (> 3 dies hàbils primer incompliment, > 6 dies hàbils segon
incompliment, > 6 dies hàbils tercer incompliment).
En el cas de superar-se 3 penalitzacions es podrà procedir a la suspensió del contracte per
incompliment de servei.
6.9.6. ACTUALITZACIONS LEGALS
L'empresa adjudicatària posarà a disposició de l'Ajuntament les noves versions i/o revisions
que continguin nou entorn legal cada vegada que aquest entorn canviï. La versió i/o revisió
estarà totalment operativa en el moment que la legislació així ho exigeixi.
7. LOT 4: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA
7.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I ABAST DEL SERVEI
L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir la prestació d’un software
informàtic i els serveis de manteniment per a la gestió de l’Escola Municipal de Música
d’Esparreguera.
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Aquest software informàtic ha de permetre facilitar la gestió activa de les escoles, millorar
l’eficàcia administrativa, millorar la qualitat de les dades recollides i elaborades, augmentar el
rendiment de la informació recollida (estadístiques, llistats, cerques), facilitar la comunicació
entre la comunitat educativa (equip directiu, professors, usuaris), distribuir la càrrega
administrativa al llarg del curs (planificació, avaluació contínua, etc.).
Aquestes eines de gestió són bàsiques i imprescindibles per a la gestió de l’escola municipal
de les sol·licituds, matrícules, informes, base de dades i protecció de dades, i és per això que
han d’estar suportats per un servei de manteniment que garanteixi la seva funcionalitat i
continuïtat durant 4 anys.
7.2. PRESTACIONS QUE HA D’INCLOURE EL SERVEI
La prestació del servei que es contracta ha d’oferir un pla de suport i manteniment per al
sistema de gestió per tal de rebre assistència tècnica en el cas de sorgir alguna incidència en
el funcionament del programari, així com un paquet tecnològic complet: hosting, base de
dades PostgreSQL, subdomini personalitzat, còpia de seguretat setmanal, certificats SSL pel
xifrat de les dades i 1GB d’espai per fitxer.
El contingut de l’assistència tècnica i manteniment s’ha de basar en el compliment de les
funcions que se sol·liciten per tal de garantir el nivell del servei de manera òptima, donant un
seguiment, suport tècnic i assessorament periòdic per resoldre dubtes i recollir suggeriments.
El contractista està obligat a mantenir i preservar sense cap limitació de temps la
confidencialitat de tota la informació que l’Ajuntament d’Esparreguera i/o la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter personal exigeixi.
Els servidors de l’aplicació en qüestió s’han de trobar allotjats en territori europeu pel
compliment estricte del nou Reglament General de Protecció de Dades, i han de garantir uns
alts estàndards en seguretat (tant de seguretat física de les instal·lacions, com de còpies de
seguretat, de seguretat de la xarxa i dels serveis d’emmagatzematge).
7.3. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
El servei de manteniment que es sol·licita és el de manteniment i assistència tècnica del
sistema de gestió que ha d’utilitzar tot el personal de l’Escola Municipal de Música i Dansa de
l’Ajuntament d’Esparreguera.
El servei ha d’incloure l’assistència tècnica, el manteniment, les actualitzacions i el suport del
sistema esmentat.
L’empresa haurà d’indicar i especificar els telèfons disponibles per atendre les necessitats del
servei que sorgeixen de l’administració general del mateix. A més, es relacionaran els correus
electrònics de contacte habitual del personal que coordini la gestió comercial, administrativa i
tècnica.
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7.4. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA
El programa haurà d’estar configurat com a mínim pels mòduls que es relacionen a
continuació (el nom és a títol orientatiu), amb l’objectiu de prestar les funcionalitats mínimes
que s’indiquen:


Eina de treball i comunicació per a tota la comunitat educativa, on cada usuari ha de
disposar d’un compte i una contrasenya per accedir al sistema, amb unes funcions i
permisos diferents segons el rol (gestor, professor, alumne, etc.).



Interfície clara i amable, amb un disseny simple, intuïtiu i àgil amb dreceres per les
funcions més habituals.



Accés via web des de qualsevol dispositiu, sent una aplicació basada en tecnologia
web, on l'únic requeriment tècnic és un navegador amb connexió a Internet i es pot
accedir al sistema des de qualsevol dispositiu amb GNU/Linux, OSX, Windows, iOS o
Android.



Gestió completa d'alumnat, grups i professorat, amb formularis per gestionar les dades
personals, familiars, acadèmiques, bancàries, laborals i característiques particulars de
l'alumnat mitjançant l'ús de categories personalitzables.



Pla d'estudis configurable, permetent reflectir l'oferta educativa del centre mitjançant la
definició de programes i assignatures específics, i crear grups il·limitats de cada
assignatura. A més, cada assignatura ha de poder ser impartida per un o diversos
professors i s’han de desar les dades històriques d'antics plans d'estudis. També s’han
de poder establir preus per programes (paquets d'assignatures), per cada tipus
d'assignatura i combinar les dues modalitats de preus. A banda dels cursos acadèmics
de llarga durada, s’han de poder definir cursos o tallers de curta durada. L'alumnat ha
de poder estar matriculat simultàniament al curs acadèmic i a un o diversos tallers.



Cercadors d'alumnes, grups, professors, podent-se fer cerques directes per nom,
cognom, NIF, número d'expedient, telèfon, adreça de correu electrònic, etc. Els
cercadors han de buscar automàticament amb accents i sense, i en majúscules i
minúscules alhora. A més, ha d’oferir multitud de filtres combinables, com per exemple:
alumnes per grup, per assignatura, per professor, per professor tutor, per dia que vénen
a classe, per instrument llogat, per data d'alta, per data de naixement, per concepte de
quota, per curs, per població, etc.



Gestió d'horaris amb generador automàtic, donant la possibilitat d'ajuntar grups,
d'assignar equips de professorat que fan classe conjuntament, avís d'encavalcaments,
situacions d'ubiqüitat, etc. Cal que es pugui introduir l'horari una sola vegada i extreure
horaris per alumne, per grup, per espai, per professor i globals de centre. S’han de
poder definir un nombre il·limitat de sessions, edificis i espais, i cercar de manera
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automàtica el marc horari d'un alumne, un professor o un espai.


Gestió de fons documental (mediateca):
o Mòdul de gestió de la mediateca del centre, on s’han de poder catalogar llibres,
discos, vídeos, partitures, revistes...
o Fer cerques per autor, títol, intèrpret, publicador, any de publicació, etc.
o Integrat amb la fitxa de l'alumne per poder portar un control dels préstecs.



Gestió d'inventari:
o Mòdul de control d'inventari que ha d’incloure el banc d'instruments i també
mobiliari, accessoris, etc.
o Cercador dels ítems de l'inventari per descripció, model, marca, si estan o no en
lloguer, etc.
o Possibilitat d'assignar un equip de professorat com a responsable d'una part de
l'inventari
o Integrat també amb la fitxa de l'alumne per gestionar lloguers/préstecs dels
ítems d l'inventari



Control d'assistència:
o Mòdul de control d'assistència que permeti al professorat passar llista a la
classe o bé a posteriori. També ha de permetre avisar d'absències previstes,
veure el registre de retards i absències de cada alumne i els motius, així com
justificar-les aportant una explicació i la referència d'un document justificant.



Avaluació contínua:
o L’EMMDE podrà elaborar els seus propis models d'avaluació i definir diferents
models per cada assignatura, decidir quins camps es mostren a l'informe, si es
volen comentaris de cada assignatura i/o comentaris globals de quadrimestre
del professor tutor, etc.
o Escales numèriques o qualitatives completament personalitzables, i també
seran configurables la distribució del curs en períodes avaluatius, el pes de
cada bloc en la ponderació de la mitjana i el nombre de decimals en
l'arrodoniment de notes numèriques, entre altres.
o El professorat podrà avaluar de manera contínua al llarg del curs, prenent
tantes mostres com vulgui i veient simultàniament l'evolució de l'alumne en la
resta d'assignatures.
o Al final de cada període es podrà generar un informe per l'alumne on constaran
totes les assignatures avaluades.



Llistes de correu electrònic a l'instant
o Es podrà generar una llista d'adreces de correu electrònic a partir de qualsevol
combinació de filtres al cercador d'alumnes o de professorat, de manera que es
pugui enviar un missatge de correu només a les persones seleccionades, per
exemple l'alumnat d'un grup, d'un professor o que cursa una assignatura
determinada.
o En el cas d'utilitzar un programari específic de correu electrònic amb limitació
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del nombre de destinataris simultanis, es poden seleccionar les adreces en
grups de 10, 20, 25...


Llistats amb camps concrets
o Es podrà generar una llista d'alumnat o professorat mostrant o amagant els
camps que interessi.
o El format intern de la llista permetrà copiar-lo en un full de càlcul i que cada
dada quedi en una columna per acabar de treballar-hi.



Sistema de preinscripció
o Mòdul paral·lel al sistema de matrícula que permetrà preinscriure alumnat i
treballar en els grups i horaris previstos en el futur de manera simultània i
sense interferir amb la gestió del curs acadèmic actual. Les preinscripcions es
podran convertir en matrícula definitiva de manera fàcil i ràpida, actualitzant
automàticament les dades que hagin variat dels alumnes actuals.
o Oferirà el mateix cercador d'alumnat que la matrícula, per cerca directa o
mitjançant filtres per grup, professor, data de naixement, etc.
o Mitjançant les categories, es podran aplicar criteris de prioritat per fer barems i
descarregar automàticament un full de càlcul amb la informació sobre les
puntuacions de cada alumne.



Control d'hores del professorat i de l'alumnat
o El sistema mostrarà automàticament la suma d'hores lectives que cada
professor té assignades segons el seu horari actual, per poder tenir una
referència del professorat que ja ha omplert les hores, per exemple.
o També es mostrarà automàticament la dedicació lectiva setmanal de cada
alumne per tenir-la en compte en cas de convalidacions, etc.



Sistema de missatgeria interna (converses)
o Mòdul de missatgeria interna que permetrà a l'alumnat i el professorat avisar
l'equip directiu d'absències o altres incidències (errors en llistes, avaries
detectades, etc.) així com fer suggeriments o peticions. També serà útil per
passar-se comentaris de seguiment dels alumnes entre el professorat que li fa
classe.



Enllaços
o Mòdul que permetrà compartir enllaços a recursos web que l'escola utilitzi
habitualment i que complementen la solució (Dropbox, GoogleDocs, Moodle,
Youtube, etc.), per tenir-los a l'abast. Es podran enviar enllaços a part o tot el
professorat i a l'alumnat que es vulgui (d'un grup, d'una franja d'edat, a tot
l'alumnat de l'escola, etc.).
o El sistema permetrà mostrar els enllaços si cal només durant un termini
específic establert a priori, i cada usuari pot mantenir a la pàgina d'inici els
enllaços preferits o d'ús més freqüent.



Gestió econòmica: domiciliacions, quotes, descomptes, exportació directa a format
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Q19 i SEPA
o La solució permetrà gestionar quotes derivades de la formació (assignatures
matriculades), de lloguers i també altres quotes específiques (inscripció,
activitats, material,...). Per cadascun d'aquests tipus de quota es podrà definir el
preu base, la periodicitat (mensual, bimensual, trimestral, anual, la data d'inici
de cobrament i descomptes.
o Es podran configurar diferents ordenants (creditors) per cada centre i generar
remeses en format Q19 o SEPA per enviar directament a l'entitat bancària.
o També es podran desar les dades corresponents al mandat (ordre de
domiciliació) segons la normativa SEPA.
o Es podrà generar una vista prèvia de la facturació anticipadament, en base a la
data de cobrament que es vulgui.
o Permetrà també generar rebuts manuals a partir de les quotes de l'alumne o bé
per altres conceptes, i imprimir-los en format pdf.


Multicentre
o Per als centres multidisciplinars o dividits en etapes d'ensenyament, hi haurà la
possibilitat d'establir diferents unitats administratives (p.ex. música + dansa,
escola + conservatori, primària + secundària) que comparteixin alumnat i/o
professorat o bé per donar continuïtat a l'alumnat que comença en una etapa i
continua en una altra.



Estadístiques
o Informació constant sobre el número d'alumnes per grup, per professor, per
assignatura, per especialitat, per programa, així com el número de grups que té
cada professor.
o Estadístiques sobre assistència: absències entre dues dates, assistència als
grups entre dues dates, sessions sense control d'assistència,...
o Estadístiques de la Generalitat completes (tot el que s'ha de lliurar a la carpeta
vermella de dades anuals de centre).
o Estadístiques de la Diputació de Barcelona (Cercles de comparació, es
calcularan automàticament 35 de les 50 variables).



Mòdul Entropia d'autodiagnosi (detectar errors i analitzar diversos aspectes per
millorar la pròpia
o Gestió pel que fa a dades personals d'alumnes i tutors, dades acadèmiques i
economia).



Mòdul d’inscripció ciutadana: per a configurar períodes d'inscripció públics amb una
oferta i barems determinats on qualsevol ciutadà pugui inscriure-s’hi mitjançant un
formulari públic en línia. L’han de poder utilitzar tant els alumnes actuals com els nous
alumnes i permetre aplicar diversos tipus de restriccions, tant en el target (qui ha de
respondre cada pregunta), que s’ha de poder segmentar per tipus d'usuari (alumnat
intern o ciutadania en general), franges d'edat, categories o programes educatius que
estan cursant actualment, com en el tipus de resposta, que s’ha de poder restringir per
cada pregunta en nombre d'opcions mínim i màxim a escollir, si cal indicar ordre de
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preferència, si és una pregunta oberta amb observacions lliures i altres criteris similars.


Mòdul de repositori per penjar documents: una eina similar a les plataformes de
repositori i compartició de fitxers (tal com Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc.)
integrada dins de la mateixa solució informàtica, i que pugui fer-ne ús el professorat de
l’escola per treballar conjuntament la documentació oficial del centre.

7.5. CRITERIS DE VALORACIÓ
L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
cost-eficàcia. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
1. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (fins a un màxim de 57 punts):
A) Oferta econòmica (fins a un màxim de 52 punts):
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la
qualitat i el preu. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:


Puntuació total = (MO / OL) * X
X= Puntuació Màxima
MO= Millor Oferta (la de menor preu obté automàticament la màxima
puntuació)
OL= Oferta objecte de valoració

S’escull aquesta criteri de valoració per tal de fomentar la competitivitat de les
ofertes en relació al preu.
B) Disposar d’una plataforma de formació continua en línia i gratuïta per a usuaris (5
punts).
2. Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (fins a un
màxim de 43 punts):
A) Pla d’execució (fins a un màxim de 12 punts):


La metodologia emprada per l’empresa licitadora a l’hora d’analitzar l’estat
del sistema informàtic actual de l’Ajuntament d’Esparreguera, dissenyar i
prioritzar les diferents fases de la migració de les dades, parametrització
del sistema, integració del nou sistema informàtic amb el sistemes de
l’Ajuntament, proves de qualitat de la informació traspassada i validacions
de les parametritzacions per part de les persones vinculades als equips de
treball del projecte (fins a un màxim de 7 punts).



El cronograma i planificació en la que s’executaran les diferents fases i fites
(fins a un màxim de 3 punts).
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Descripció del perfil del director/a del projecte i consultors/res que aportarà
l’empresa: titulacions i anys d’experiència en processos d’implantació
d’aquest sistema informàtic en l’administració local (fins a un màxim de 2
punts).

B) Pla de formació (fins a un màxim de 10 punts):


Planificació, programa de contingut i durada (jornades i hores per jornada),
puntuables fins a un màxim de 7 punts.



Abast, perfil de les persones designades a fer la formació i perfil de les
persones destinatàries de la formació, puntuables fins a un màxim de 3
punts.

C) Pla de transició (fins a un màxim de 10 punts):
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu
de la transició del servei actual que permeti assegurar la integritat i totalitat de la
informació en la nova plataforma, de la millor manera possible:


El grau de detall de la planificació del servei de transició, assegurant la
coordinació de les transicions específiques per a cada servei d’aplicació
(fins a un màxim de 4 punts).



La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei
de transició, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició (fins a
un màxim de 3 punts).



El grau de definició dels procediments proposats que permetin
l’assegurament de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació
(fins a un màxim de 3 punts).

D) Evolució de les aplicacions del contracte (fins a un màxim de 11 punts):


La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i
la seva metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
o Pel seu nivell de criticitat (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu grau d’obsolescència tecnològica (fins a un màxim de 2
punts)
o Pel seu volum de manteniment correctiu actual (fins a un màxim de
2 punts)



Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que
ofereixin un pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
o A nivell d’evolucions tècniques (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions funcionals (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions organitzatives (fins a un màxim d’ 1 punt)
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7.6. FORMA DE PAGAMENT
La facturació es presentarà durant el primer trimestre de l’any natural.
8. LOT 5: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
(GIS)
8.1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Disposar d’una aplicació GIS (Sistema d’Informació Geogràfica) municipal i prestar els serveis
de manteniment i suport, amb una capa visible del sistema per a la ciutadania.
8.2. SITUACIÓ ACTUAL
Actualment l’Ajuntament disposa d’un Sistema d’Informació Geogràfica en funcionament
basat en ENMAPA (plataforma GIS especialitzada en ajuntaments, fabricada per Nexus
Geographics). La plataforma està en ple funcionament, dona servei a treballadors municipals i
ciutadans, i està formada per les aplicacions següents:




Aplicació GIS intranet, a la xarxa interna municipal, pels treballadors municipals.
Servidor GIS, a la xarxa interna municipal.
Aplicació Guia Ciutat, a internet, per ciutadans.

Els principals beneficis que el sistema aporta són:







Millora la comunicació amb el ciutadà, posant al seu abast informació pública del seu
interès i mapes intel·ligents per entendre les activitats que tenen lloc a la ciutat.
Millora de productivitat en compartir la plataforma tecnològica i la informació entre
totes les àrees municipals, facilitant la coordinació i fomentant l’ús de totes les dades
disponibles per a finalitats de gestió.
Millora de la informació geolocalitzada al territori, de la qualitat i exactitud de les bases
de dades municipals, per l’enriquiment de la seva georeferenciació i creuament amb
altres bases de dades.
Millora progressiva de nous serveis i projectes de la gestió municipal, amb
automatització i digitalització de procediments innovadors com manteniment
d’inventaris d’elements a la via pública, processos de consulta tècnica, millora
d’eficiència en la gestió de bases de dades o processos d’informació amb el ciutadà.

L’Ajuntament té un nombre important de bases de dades que contenen adreces de ciutadans,
empreses i institucions ubicats al municipi. La major part de les adreces tenen un bon nivell de
qualitat fruit dels mecanismes de consistència d’informació que estan en funcionament, en
termes de completesa i la data d’actualització. A causa de la mida de la ciutat, estem davant
d’un volum important d’elements que intervenen.
La plataforma GIS permet utilitzar conjuntament cartografies municipals i bases de dades de
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gestió, a més d’altres bases de dades creades pels mateixos usuaris. Les connexions entre la
cartografia i les bases de dades s’han automatitzat amb diversos mecanismes que resolen la
interfase de connexió entre ambdós entorns, que cal anar mantenint per incorporar noves
necessitats i adaptar-se a les noves demandes dels usuaris.
8.3. MANTENIMENT
Subministrar i implantar noves versions de les aplicacions GIS. Per a fer-ho, l’adjudicatari haurà
de:
 Utilitzar un entorn de desenvolupament aïllat.
 Realitzar proves de regressió completes de totes les aplicacions.
 Instal·lar les noves aplicacions als servidors municipals
 Carregar noves geodatabase subministrades per l’Ajuntament a l sistema, i altres
tasques que puguin encarregar els tècnics municipals
 Manteniment correctiu adreçat a resoldre possibles anomalies de les aplicacions.
 Manteniment preventiu i adaptatiu dels elements lògics, com per exemple indexació de
bases de dades o optimització de catxés de mapes.
De manera detallada, els serveis que ha d’incloure cada aplicació GIS a contractar són:


SERVIDOR GIS I GIS INTRANET
o Extensió de la garantia de l’aplicació durant un any
o Nova versió anual amb incorporació de noves funcionalitats
o Instal·lació de la nova versió als servidors municipals
o Administració remota del servidor
o Manteniment correctiu: Solucionar problemes d’incidències
o Manteniment preventiu: monitorització del servidor i realització de còpies de les
bases de dades
o Suport i assistència als diferents tipus d’usuaris



GUIA CIUTAT
o Extensió de la garantia de l’aplicació durant un any
o Nova versió anual amb incorporació de noves funcionalitats
o Instal·lació de la nova versió als servidors municipals
o Administració remota del servidor
o Monitoreig automàtic dels visors 24h amb sistema Nagios o similar, amb avís
automàtic de caigudes
o Comprovació manual dels visors a Internet, cada dilluns 9:00 – 9:30h
o Informe mensual de monitoreig i comprovació de visors, enviat per mail
o Informe anual d’estadístiques de visites
o Suport i assistència als diferents tipus d’usuaris

En els serveis de manteniment s’hauran d’incloure, com a mínim, 15 hores anuals de treballs
d’analista, sota la direcció del client, per fer treballs com:
 Addició i/o actualització de capes de cartografia
 Definició de nous cercadors, configuració de noves fitxes d’informació, etc.
 Canviar paràmetres de cerques, informació de punts d’interès ...
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Actualització de les geodatabase subministrades per l’Ajuntament

Finalment, en els serveis de manteniment també s’haurà d’incloure:
 Assistència a jornades formatives dirigides a tots els clients de les aplicacions GIS
adquirides.
 Una jornada de formació presencial anual a l’ajuntament, per difondre les aplicacions
GIS entre el personal municipal, explicar les funcionalitats, etc.
8.4. SUPORT
Suport d’assistència telefònica, de dilluns a divendres (tipus 5x7, de 8h a 15h). L’adjudicatari
indicarà un número de telèfon i una adreça de correu electrònic on poder comunicar les
consultes o incidències. Les prestacions principals han de ser:









Resoldre consultes sobre l’ús de les aplicacions GIS.
Atendre les sol·licituds d’ajuda sobre el funcionament de les aplicacions GIS i les seves
bases de dades.
Resoldre les consultes tècniques relatives als servidors, els mecanismes de back-end i
les integracions amb altres sistemes.
Realitzar ajustos de paràmetres del funcionament del software.
Informació sobre les incidències tècniques degudes al mal funcionament de les
aplicacions.
El suport a resolució d’incidències de les operacions de la plataforma GIS requerirà
accés remot segur mitjançant VPN per a l’administració dels entorns.
Realitzar els canvis i ajustos necessaris a la configuració i a les aplicacions.
Suport al Servei de Sistemes d’Informació i les àrees usuàries per la càrrega de noves
cartografies temàtiques, per adaptació i la configuració dels aplicatius web.

8.5. NIVELL DE SERVEI
El Nivell de Servei es refereix a:
 Disponibilitat del sistema
 Horaris de suport
 Festius a efectes de suport
 Temps de resolució d’incidències en funció de criticitat
 Pel que fa al suport legal, actualitzacions incloses dins del cost
8.5.1. DISPONIBILITAT DE SISTEMA
La disponibilitat del sistema haurà de complir els nivells següents:
Disponibilitat del sistema
Definició

Número total d’hores de disponibilitat
Número total d’hores al mes (24 hores * 30 dies)
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Nivell desitjat

98%

Nivell mínim

95%

8.5.2. INCIDÈNCIES CRÍTIQUES I TEMPS DE RESPOSTA I RESOLUCIÓ
Entenem per incidència qualsevol esdeveniment que no forma part de l'operació estàndard de
l'aplicació i que causa, o pot causar una interrupció, o una reducció de les funcionalitats de la
mateixa. Es troben igualment compresos en aquesta definició aquells comportaments de
l'aplicació que, encara que formant part de l'operativa normal del programa, ocasionen
comportaments del mateix no compatibles amb el funcionament operatiu requerit i que
requereixin al menys una intervenció de manteniment d'entre les definides anteriorment.






Incidències critiques: Es tracta d’incidències que afecten a l'operativa de l'aplicació de
manera que impedeixi la continuació del treball normal amb la mateixa, afectant al
servei i a l’exercici de les seves funcions
Temps de resposta: Temps màxim transcorregut des que es comunica a l'empresa
subministradora l’existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa comença a
treballar per a la seva resolució.
Temps de resolució: Temps màxim transcorregut des que es comunica a l'empresa
subministradora l’existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa facilita una
solució temporal que resolgui provisionalment el problema o be una solució definitiva
al mateix. Una incidència crítica resolta temporalment, es converteix en una incidència
no-crítica, a efectes dels Acords de Nivell de Servei.

S'estableixen amb les definicions anteriors els següents Acords de Nivell de Servei (SLA)
mínims:



Incidències critiques:
o Temps de resposta i resolució: 1 dia hàbil. (imperatiu).
Incidències no critiques:
o Temps de resposta i resolució: 3 dies hàbils. (imperatiu).

Per efectuar tasques de manteniment programat l'empresa haurà de contactar amb els
Serveis de Sistemes d’Informació de l’Ajuntament d’Esparreguera amb la finalitat d'habilitar el
mecanisme més convenient en cada cas, per a dur a terme les tasques requerides, així com
consensuar la finestra de manteniment més idònia. Les esmentades finestres de
manteniment es trobaran, en general, fora de l'interval de 8:00 a 19:00 hores, excepte
circumstàncies excepcionals així valorades.
L'empresa haurà d'establir al menys un procediment per a la comunicació d’incidències al seu
Centre de Servei a l'Usuari, que podrà ser per via telefònica, correu electrònic, o a través d'un
portal web. Caldrà que l'adjudicatari designi un responsable tècnic del sistema de
manteniment integral i resolució d'incidències amb l'objectiu de fer el seguiment de les
incidències que es reportin indicant el seu nom, càrrec, telèfon de contacte, i e-mail.
Així mateix s'hauran d'atendre consultes sobre operatòria i l'explotació de les aplicacions, ja
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sigui per via telefònica, via telemàtica o assistència presencial, pels aspectes tant de tipus
conceptual com de tipus informàtic.
8.5.3. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DELS SLA
8.5.3.1. INCIDÈNCIES CRÍTIQUES
S’aplicarà una penalització % del total de facturació mensual si es produeixen 1 o més
incompliments dels SLA mínims per incidències crítiques. Aquesta penalització serà superior
a mida que es produeixi un augment dels incompliments.
Incompliments SLA mínims en un mes

% penalització facturació mensual

De >=1 a <3

20%

De >=3 a <5

50%

De >=5 a <7

80%

>= 7

100%

El comptatge d’incidència no resolta serà contada per resolució dins del termini d’hores
requerides, en el cas de les incidències crítiques són 8h. Per tant en el cas de produir-se una
incidència crítica resolta passades 20 h des de la comunicació equivaldrà a dos
incompliments (> 8 hores primer incompliment, > 16 hores segon incompliment).
8.5.3.2. INCIDÈNCIES NO CRÍTIQUES
S’aplicarà una penalització % del total de facturació mensual si es produeixen 5 o més
incompliments dels SLA mínims per incidències no crítiques. Aquesta penalització serà
superior a mida que es produeixi un augment dels incompliments.
Incompliments SLA mínims en un mes

% penalització facturació mensual

De >=5 a <10

10%

De >=10 a <15

20%

De >=15 a <20

30%

>= 20

50%

El comptatge d’incidència no resolta serà contada per resolució dins del termini d’hores
requerides, en el cas de les incidències no crítiques són 3 dies hàbils. Per tant en el cas de
produir-se una incidència no crítica resolta passats 10 dies hàbils des de la comunicació
equivaldrà a tres incompliments (> 3 dies hàbils primer incompliment, > 6 dies hàbils segon
incompliment, > 6 dies hàbils tercer incompliment).
En el cas de superar-se 3 penalitzacions es podrà procedir a la suspensió del contracte per
incompliment de servei.
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8.6. CRITERIS DE VALORACIÓ
L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
cost-eficàcia. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
1. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (fins a un màxim de 52 punts):
A) Oferta econòmica (fins a un màxim de 47 punts):
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la
qualitat i el preu. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:


Puntuació total = (MO / OL) * X
X= Puntuació Màxima
MO= Millor Oferta (la de menor preu obté automàticament la màxima
puntuació)
OL= Oferta objecte de valoració

S’escull aquesta criteri de valoració per tal de fomentar la competitivitat de les
ofertes en relació al preu.
B) Disposar d’una plataforma de formació continua en línia i gratuïta per a usuaris (5
punts).
2. Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (fins a un
màxim de 48 punts):
A) Pla d’execució (fins a un màxim de 12 punts):


La metodologia emprada per l’empresa licitadora a l’hora d’analitzar l’estat
del sistema informàtic actual de l’Ajuntament d’Esparreguera, dissenyar i
prioritzar les diferents fases de la migració de les dades, parametrització
del sistema, integració del nou sistema informàtic amb el sistemes de
l’Ajuntament, proves de qualitat de la informació traspassada i validacions
de les parametritzacions per part de les persones vinculades als equips de
treball del projecte (fins a un màxim de 7 punts).



El cronograma i planificació en la que s’executaran les diferents fases i fites
(fins a un màxim de 3 punts).



Descripció del perfil del director/a del projecte i consultors/res que aportarà
l’empresa: titulacions i anys d’experiència en processos d’implantació
d’aquest sistema informàtic en l’administració local (fins a un màxim de 2
punts).

B) Pla de formació (fins a un màxim de 10 punts):
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Planificació, programa de contingut i durada (jornades i hores per jornada),
puntuables fins a un màxim de 7 punts.



Abast, perfil de les persones designades a fer la formació i perfil de les
persones destinatàries de la formació, puntuables fins a un màxim de 3
punts.

C) Pla de transició (fins a un màxim de 10 punts):
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu
de la transició del servei actual que permeti assegurar la integritat i totalitat de la
informació en la nova plataforma, de la millor manera possible:


El grau de detall de la planificació del servei de transició, assegurant la
coordinació de les transicions específiques per a cada servei d’aplicació
(fins a un màxim de 4 punts).



La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei
de transició, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició (fins a
un màxim de 3 punts).



El grau de definició dels procediments proposats que permetin
l’assegurament de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació
(fins a un màxim de 3 punts).

D) Evolució de les aplicacions del contracte (fins a un màxim de 11 punts):


La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i
la seva metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
o Pel seu nivell de criticitat (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu grau d’obsolescència tecnològica (fins a un màxim de 2
punts)
o Pel seu volum de manteniment correctiu actual (fins a un màxim de
2 punts)



Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que
ofereixin un pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
o A nivell d’evolucions tècniques (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions funcionals (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions organitzatives (fins a un màxim d’ 1 punt)

E) Millora en els Acords de Nivell de Servei (fins a un màxim de 5 punts):
Es valorarà la millora dels nivells d’acords de servei exigits en l’apartat 8.5 del PPT.
S’atorgaran més punts a les propostes que millorin aquest aspecte, distribuint els
punts en funció de les millores que concretin:
 Millora en el temps de resolució d’incidències crítiques: 2 punts
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Millora en el temps de resposta d’incidències crítiques: 1,5 punts
Millora en el temps de resolució d’incidències ordinàries: 1 punt
Millora en el temps de resposta d’incidències ordinàries: 0,5 punt

8.7. FORMA DE PAGAMENT
La facturació es presentarà durant el primer trimestre de l’any natural.
9. GARANTIES
L'empresa adjudicatària assumirà el compromís de garantir, durant la vigència del contracte, el
bon funcionament de tota la solució proposada. A més, haurà d’incloure una assistència
tècnica per a la resolució d'incidències i la instal·lació de totes les actualitzacions de
programari que es vagin produint.
Les condicions generals de la garantia i l'assistència tècnica hauran de ser les següents:
a) L'adjudicatari haurà de garantir els desenvolupaments realitzats durant l’execució del
contracte, obligant-se a solucionar durant aquest període les deficiències detectades
sense ningú cost addicional per a l'Ajuntament.
b) L'adjudicatari no podrà deixar sota cap concepte, sense servei total o parcial al sistema
per causes imputables al programari objecte de present contracte. A aquests efectes
haurà de presentar un pla de contingències per solucionar en el menor temps possible
les incidències detectades.
c) Garantir la incorporació al sistema de qualsevol canvi que es produeixi en el marc legal,
mitjançant els treballs de desenvolupament o adaptació necessaris.
d) Si durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària modifiqués la versió
instal·lada, desenvolupés una nova versió o realitzés canvis en l’entorn tecnològic de
desenvolupament i explotació, es procedirà a la seva actualització sense cost
addicional per a l'Ajuntament.
e) L'empresa adjudicatària haurà d’establir un servei d'assistència davant els problemes
que requereixin la intervenció, in situ o en remot, dels tècnics de l'empresa. El temps
màxim de resposta davant les incidències que afectin a parts critiques de sistema serà
de 3 hores. Igualment haurà d’oferir un servei d’assistència a les trucades telefòniques
de consulta sobre els problemes de funcionament.
f) Per a la realització d'adaptacions i incorporació de noves funcionalitats i
desenvolupament durant la vigència del contracte, l’adjudicatari haurà de realitzar
tasques de manteniment evolutiu i adaptatiu del sistema. El cost d'aquesta prestació
estarà inclòs en el preu del contracte.
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g) L'adjudicatari serà responsable del funcionament correcte de tot el sistema en tot
moment.
h) L'adjudicatari haurà de disposar d'un Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) on es rebin i
gestionin de forma centralitzada les incidències que puguin sorgir relacionades amb el
funcionament del servei subministrat. Aquest centre prestarà els seus serveis a tots els
efectes, almenys, a la franja horària compresa entre les 8:00 hores i les 15:30 hores de
dilluns a divendres.
i)

L'import de l'assistència tècnica que fos necessària per al manteniment dels serveis
contractats estarà inclosa en el preu del contracte.

10. LLOC
Les reunions i entrevistes necessàries per al desenvolupament del projecte es realitzaran
preferentment de manera telemàtica, o alternativament en les dependències municipals de
l’Ajuntament d’Esparreguera en els casos que el responsable del contracte determini.
11. PROPIETAT DE LES DADES
Les dades tractades amb aquest contracte són propietat exclusiva de l’Ajuntament
d’Esparreguera.

Esparreguera, a data de signatura electrònica
Joan Córdoba Márquez
Cap d’Informàtica i Sistemes d’Informació
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ANNEX I
TAULA DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
ARXIU GENÈRIC
PERSONES FÍSIQUES
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi:
Per nom i cognoms
Per document d'identitat
Per domicili
Per àlies
Per sexe
Per dades de teleassistència
Per majors / menors d'edat
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres de persones:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Històric de domicilis
Dades relatives a teleassistència
Relacionar / vincular persona amb altres mòduls
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Dades primer cognom
Dades segon cognom
Dades nom
Dades document d'identitat
Dades domicili
Dades àlies
Dades sexe
Dades nom pare
Dades nom mare
Dades data de naixement
Dades lloc de naixement
Dades data de defunció
Dades domicili
Dades correu electrònic
Dades permís de conduir
Dades de teleassistència
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per nacionalitat

Punts

SI
SI

NO
NO

0,16
1,00

SI

NO

0,08

SI

NO

0,32
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Per població nativa i forana
Per dades amb contacte telefònic o correu electrònic
Per sexe
Per possessió de permís de conduir
Per tipus de permís de conduir
Per la seva vinculació a altres mòduls del programa
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
PERSONES JURÍDIQUES O ENTITATS
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per nom comercial
Per CIF
Per nom de la persona titular o empresa titular
Per domicili
Per tipus d'activitat o classificació
Per registres que contenen arxius adjunts
Per la zona on es troba ubicat l'empresa o entitat
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres de les entitats:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Relacionar / vincular entitat amb altres mòduls
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Dades nom comercial
Dades CIF
Dades nom de la persona titular o empresa titular
Dades domicili
Dades tipus d'activitat o classificació
Dades baixa de l'activitat
Dades telèfon
Dades correu electrònic
Dades alarma
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per tipus d'activitat o classificació
Per estat (alta o baixa)
Per via de la població
Per la zona on es troba ubicat l'empresa o entitat
Per disposar d'alarma a l'establiment
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

SI

NO

0,14

Punts

SI
SI

NO
NO

0,14
1,00

SI

NO

0,08

SI

NO

0,18

SI

NO

0,10
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VEHICLES
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi:
Per matrícula
Per marca
Per model
Per color
Per país matriculació
Per titular
Per tipus de vehicle
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres de vehicles:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Dades relatives a l'assegurança
Relacionar / vincular vehicle amb altres mòduls
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Dades matrícula
Dades marca
Dades model
Dades color
Dades bastidor
Dades tipus de vehicle
Dades tipus combustible
Dades país matriculació
Dades titular
Dades assegurança
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per marca
Per color
Per tipus de combustible
Per país matriculació
Per existència de titulars
Per existència d'assegurança
Per la seva vinculació a altres mòduls del programa
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
ANIMALS

Punts

SI
SI

NO
NO

0,16
1,00

SI

NO

0,06

SI

NO

0,20

SI

NO

0,14

Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi:
Per nom de l'animal
Per número de microxip
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Per nom del titular
Per domicili del titular
Per tipus d'animal
Per perillositat
Per raça
Per sexe
Per número de registre o cens municipal
Per data de registre o alta al cens municipal
Per animals que requereixen d'un seguiment especial
Per asseguradora
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres d'animals:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Dades relatives a l'assegurança
Dades relatives a vacunacions
Blocar registre per evitar la seva modificació
Relacionar / vincular animal amb altres mòduls
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per nom de l'animal
Per número de microxip
Per nom del titular
Per domicili del titular
Per tipus d'animal
Per perillositat
Per raça
Per sexe
Per número de registre o cens municipal
Per data de registre o alta al cens municipal
Per animals que requereixen d'un seguiment especial
Per asseguradora
Per dades de vacunacions
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per tipus d'animal
Per raça
Per perillositat
Per sexe
Per disposar de titularitat
Per tipus de microxip
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

SI
SI

NO
NO

0,26
1,00

SI

NO

0,10

SI

NO

0,26

SI

NO

0,12

ÀMBIT DE SEGURETAT CIUTADANA
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NOVETATS DIÀRIES I PLANIFICACIÓ DE SERVEIS
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates
Per hores
Per dates i hores
Pel dia de la setmana
Per classificació del fet
Per persones implicades
Per persones implicades per edats
Per empreses o entitats implicades
Per vehicles implicats
Per persona / empresa que requereix el servei
Pel número de telèfon que requereix el servei
Per número de servei
Per agent que introdueix la novetat
Per agents o agents actuants
Per el text contingut dins la descripció del fet a la novetat
Per la via on s'ha produït la novetat
Per la zona on s'ha produït la novetat
Per novetats que requereix un seguiment especial
Per registres que contenen arxius adjunts
Per novetats que no han estat classificades
Per novetats que han estat anul·lades
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de les novetats:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Relacionar / vincular amb altres registres novetats
Relacionar / vincular novetat amb altres mòduls
Anul·lar novetats
Blocar registre per evitar la seva modificació
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data i hora
Per nivell de prioritat
Per la descripció del succés
Pel lloc on s'ha realitzat el servei
Pel posicionament GPS del lloc on s'ha realitzat el servei
Per classificació del fet
Pels agents actuants

Punts

SI
SI

NO
NO

0,42
2,32

SI

NO

0,14
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Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per nivell de prioritat
Per temps invertit
Per franges horàries
Pel dia de la setmana
Per classificació del fet
Per la via on s'ha produït la novetat
Per la zona on s'ha produït la novetat
Per edat de les persones implicades
Per sexe de les persones implicades
Per nacionalitat de les persones implicades
Per la població de les persones implicades
Per la qualitat de les persones implicades
Pel tipus de vehicles implicats
Per marca de vehicles implicats
Per tipus de combustible vehicles implicats
Per país matriculació vehicles implicats
Per la qualitat dels vehicles implicats
Per activitat de les empreses o entitats implicades
Per la població de les empreses o entitats implicades
Per alarma de les empreses o entitats implicades
Per la qualitat de les empreses o entitats implicades
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

SI

NO

0,14

SI

NO

0,42

ÀMBIT DE TRÀNSIT
DENÚNCIES DE TRÀNSIT
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates
Per hores
Per dates i hores
Pel lloc on s'ha realitzat la denúncia
Per la zona on s'ha realitzat la denúncia
Per matrícula del vehicle infractor
Per nom de la persona infractora
Per l'agent denunciant
Pel número d'article infringit
Pel text contingut dins de l'article infringit
Per la gravetat de l'article infringit
Pel descompte de punts per l'article infringit
Per import de l'article infringit
Pel motiu de no notificació
Pel número de rebut si hi hagués abonament de denúncia
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Per la forma de pagament si hi hagués abonament de denúncia
Pel nom del subjecte passiu si hi hagués abonament de denúncia
Per registres que contenen arxius adjunts
Per denúncies que han estat anul·lades
Per denúncies que han estat abonades
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de les denúncies:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Sistema de clonació de denúncies per l'aprofitament de dades anteriors
Anul·lar denúncies
Blocar denúncia per evitar la seva modificació si ha estat abonada
Generar rebut amb càlcul d'import automàtic pel cobrament de taxes
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Relacionar / vincular denúncies amb altres mòduls
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data i hora
Pel número de butlleta
Pel lloc on s'ha realitzat la denúncia
Per l'agent denunciant
Per matrícula del vehicle infractor
Per nom de la persona infractora
Per anul·lació de denúncia
Pel número d'article infringit
Pel text de l'article infringit
Per la gravetat de l'article infringit
Pel descompte de punts per l'article infringit
Per import de l'article infringit
Pel número de rebut si hi hagués abonament de denúncia
Per la forma de pagament si hi hagués abonament de denúncia
Pel nom del subjecte passiu si hi hagués abonament de denúncia
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per mesos
Per dies
Per franges horàries
Per la via on s'ha confeccionat la denúncia
Per la zona on s'ha confeccionat la denúncia
Per article infringit
Per gravetat infracció
Pel motiu de no notificació
Per franja d'edat de persones infractores

SI
SI

NO
NO

0,40
1,10

SI

NO

0,16

SI

NO

0,30
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Per sexe de les persones infractores
Per nacionalitat de les persones infractores
Per marca vehicle infractor
Per model vehicle infractor
Per color vehicle infractor
Per tipus d'abonament
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
DIPÒSIT/IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates
Per hores
Per dates i hores
Pel lloc on s'ha realitzat la retirada o immobilització
Per la zona on s'ha realitzat la retirada o immobilització
Per matrícula del vehicle retirat o immobilitzat
Per l'agent que ordena la retirada o immobilització
Per l'agent que lliura el vehicle
Pel motiu de la retirada o immobilització
Pel número de rebut si hi hagués abonament de taxes
Per la forma de pagament si hi hagués abonament de taxes
Pel nom del subjecte passiu si hi hagués abonament de taxes
Per registres que contenen arxius adjunts
Pels vehicles que es troben en dipòsit o immobilitzats
Pels vehicles que han sortit del dipòsit o immobilitzats
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de dipòsit/immobilització:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Nivell d'ocupació de places al dipòsit
Anul·lar dipòsits/immobilitzacions
Blocar dipòsits o immobilitzacions per evitar la seva modificació si ha
estat abonat
Generar rebut amb càlcul d'import automàtic pel cobrament de taxes
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Relacionar / vincular dipòsit/immobilitzacions amb altres mòduls
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data i hora d'entrada al dipòsit o immobilització
Per data i hora de la sortida del dipòsit o final d'immobilització
Pel lloc on s'ha realitzat la retirada o immobilització
Per l'agent que ordena la retirada o immobilització

SI

NO

0,30

Punts

SI
SI

NO
NO

0,30
1,10

SI

NO

0,16
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Per matrícula del vehicle infractor
Per nom de la persona infractora
Pel motiu de la retirada o immobilització
Per import del servei si hi hagués taxes
Pel número de rebut si hi hagués abonament de retirada o
immobilització
Per la forma de pagament si hi hagués abonament de retirada o
immobilització
Pel nom del subjecte passiu si hi hagués abonament de retirada o
immobilització
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per mesos
Per dies
Per franges horàries
Per la via on s'ha retirat o immobilitzat el vehicle
Per la zona on s'ha retirat o immobilitzat el vehicle
Per motiu de la retirada o immobilització
Per franja d'edat de persones infractores
Per sexe de les persones infractores
Per nacionalitat de les persones infractores
Per marca vehicle infractor
Per model vehicle infractor
Per color vehicle infractor
Per tipus d'abonament
Pel nivell d'ocupació del dipòsit municipal
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
ACCIDENTS DE TRÀNSIT

SI

NO

0,22

SI

NO

0,28

Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates
Per hores
Per dates i hores
Per dia de la setmana
Pel número de l'accident
Pel lloc on s'ha produït l'accident
Per la zona on s'ha produït l'accident
Per matrícula del vehicle implicat a l'accident
Per nom de la persona implicada a l'accident
Per nom de l'entitat o empresa implicada a l'accident
Per nom de la persona testimoni de l'accident
Pel tipus d'accident (atropellament, col·lisió, fregament…)
Pel tipus de vehicles implicats
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Pel tipus d'unitat implicada (vianant, vehicle, element urbà…)
Per la causa que provoca l'accident
Pel nivell de lesivitat a persones
Per l'agent actuant
Pel número d'atestat si s'obrissin diligències
Per accidents que encara estiguin pendents de tancar o finalitzar
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels sinistres:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Relacionar / vincular accident amb altres mòduls
Anul·lar accidents
Blocar registre per evitar la seva modificació
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data i hora
Pel lloc on s'ha produït l'accident
Pel tipus d'accident (atropellament, col·lisió, fregament…)
Pel límit de velocitat
Per dades del tipus d'intersecció de vies
Per la prioritat d'intersecció de vies
Per la lluminositat
Per l'estat del ferm de la via
Per la climatologia
Per la densitat del trànsit
Per l'evolució de com s'ha produït l'accident
Per tipus d'unitats implicades
Per tipus de danys (personals o materials)
Pels agents actuants
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per accidents que encara estiguin pendents de tancar o finalitzar
Per franges horàries
Pel dia de la setmana
Per mesos
Per la via on s'ha produït l'accident
Per la zona on s'ha produït l'accident
Pel tipus d'accident (atropellament, col·lisió, fregament…)
Pel límit de velocitat
Per dades del tipus d'intersecció de vies
Per la prioritat d'intersecció de vies

SI
SI

NO
NO

0,40
1,25

SI

NO

0,12

SI

NO

0,28
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Per la lluminositat
Per l'estat del ferm de la via
Per la climatologia
Per la densitat del trànsit
Per lesions a persones
Per danys a vehicles
Per danys a immobles
Per accidents amb fugida
Per tipus d'unitats implicades
Pel tipus de lesivitat a persones implicades
Per edat de les persones implicades
Per sexe de les persones implicades
Pel tipus de vehicles implicats
Per marca de vehicles implicats
Per model de vehicles implicats
Pel color de vehicles implicats
Per tipus de combustible de vehicles implicats
Per edat de testimonis
Per sexe de testimonis
Per quantitat de proves d'alcoholèmia
Per sexe proves d'alcoholèmia
Per lesivitat relacionat amb proves d'alcoholèmia
Per dia de la setmana proves d'alcoholèmia
Per quantitat de proves de drogues
Per sexe proves de drogues
Per lesivitat relacionat amb proves de drogues
Per dia de la setmana proves de drogues
Per quantitat d'anàlisi psicofísics
Per sexe d'anàlisi psicofísics
Per lesivitat relacionat amb anàlisi psicofísics
Per dia de la setmana d'anàlisi psicofísics
Per tipus de vehicle on s'ha practicat alguna prova
Per marca de vehicle on s'ha practicat alguna prova
Pels agents actuants
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
OCUPACIÓ/TALL DE VIA PÚBLICA

SI

NO

Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates
Per hores
Per dates i hores
Pel número de tall/ocupació
Pel número d'expedient o llicència d'ocupació municipal
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Punts
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Pel lloc on es realitzarà el tall/ocupació
Per la zona on es realitzarà el tall/ocupació
Per nom de la persona que realitzarà l'activitat
Per nom de l'entitat o empresa que realitzarà l'activitat
Per l'activitat objecte d'instal·lació o ocupació
Pel tipus de tall/ocupació (parcial, total…)
Per registres que contenen arxius adjunts
Per registres que requereix un seguiment especial
Per registres que encara estiguin pendents de tancar o finalitzar
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de talls i ocupacions de via publica:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Poder incorporar diversos períodes per a la mateix tipus d'instal·lació en
un mateix registre
Poder incorporar diverses ubicacions en un mateix registre
Relacionar / vincular talls/ocupació amb altres mòduls
Anul·lar registre
Blocar registre per evitar la seva modificació
Generar rebut amb càlcul d'import automàtic pel cobrament de taxes
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data de petició
Pel número de tall/ocupació
Pel número d'expedient o llicència d'ocupació municipal
Per nom de la persona que realitzarà l'activitat
Per nom de l'entitat o empresa que realitzarà l'activitat
Pel lloc i període de tall/ocupació
Per import del servei si hi hagués taxes
Pel número de rebut si hi hagués abonament de taxes
Per la forma de pagament si hi hagués abonament de taxes
Pel nom del subjecte passiu si hi hagués abonament de taxes
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Pel dia de la setmana
Per mesos
Per la via on es realitza l'activitat
Per l'activitat objecte d'instal·lació o ocupació
Pel tipus de tall/ocupació
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
VEHICLES ABANDONATS

SI
SI

NO
NO

0,28
0,75

SI

NO

0,18

SI

NO

0,20

SI

NO

0,10
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Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates d'expedient
Pel número d'expedient
Per matrícula del vehicle abandonat
Per l'estat que es troba el vehicle (sencer, desballestat, cremat…)
Pel lloc on es troba el vehicle abandonat
Per la zona on es troba el vehicle abandonat
Per l'estat del procediment que es troba l'expedient (notificació,
publicació a diari oficial…)
Per registres que contenen arxius adjunts
Per registres que requereix un seguiment especial
Per registres que encara estiguin pendents de tancar o finalitzar
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de vehicles abandonats:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Poder incorporar de forma detallada i separada cadascun dels
procediments
Anul·lar registre
Blocar registre per evitar la seva modificació
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data d'obertura de l'expedient
Pel número d'expedient
Pel lloc on es troba el vehicle abandonat
Per l'estat que es troba el vehicle
Per matrícula de vehicle
Per marca de vehicle
Per model de vehicle
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Pel dia de la setmana
Per mesos
Pels estats del procediment que s'han dut a terme
Per l'estat que es troba el vehicle
Per marca de vehicle
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
GESTIÓ DE GUALS

Punts

SI
SI

NO
NO

0,20
1,00

SI

NO

0,12

SI

NO

0,14

SI

NO

0,10
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Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates de vigència
Per dates de titularitat
Pel número de placa de gual
Pel lloc on es troba el gual
Per la zona on es troba el gual
Pel tipus de gual (particular, obres, contragual, etc)
Per nom de la persona titular o empresa titular
Per registres que contenen arxius adjunts
Per registres que requereix un seguiment especial
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de registres de guals:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Incorporar de forma detallada i separada les inspeccions realitzades
Incorporar de forma detallada i separada altres gestions realitzades
Incorporar la persona o empresa que recull la placa de gual
Anul·lar registre
Blocar registre per evitar la seva modificació
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Pel número de gual
Per període de vigència
Pel lloc on es troba el gual
Per la zona on es troba el gual
Pel tipus de gual
Pels metres de gual
Per titulars de gual
Per inspeccions realitzades
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per tipus de gual
Per metres de gual
Pel lloc on es troba el gual
Per les revisions realitzades
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

Punts

SI
SI

NO
NO

0,18
0,25

SI

NO

0,16

SI

NO

0,16

SI

NO

0,08

ÀMBIT DE POLICIA JUDICIAL
CITACIONS I REQUERIMENTS JUDICIALS
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi.
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Per dates de recepció de document
Per dades de judici
Per data de lliurament de document a la persona interessada
Per número de document
Per número de procediment
Pel número d'expedient o llicència d'ocupació municipal
Per nom persona particular citada o requerida
Per la qualitat que es cita o requereix la persona particular (testimoni,
declaració, denunciant…)
Per nom empresa citada o requerida
Per la qualitat que es cita o requereix l'empresa
Pel vehicle que és objecte de requeriment judicial
Per la persona que recull o es lliura la citació
Per l'agent citat o requerit
Per la qualitat que es cita o requereix el TIP
Per registres que contenen arxius adjunts
Per registres que requereix un seguiment especial
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de registres de citacions i requeriments:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Incorporar informació relativa a la suspensió del judici si es produís
Incorporar un avís en el supòsit que la data de citació d'un TIP coincidís
amb una altra citació
Sistema de clonació de citacions per l'aprofitament de dades anteriors
Anul·lar registre
Blocar registre per evitar la seva modificació
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per dades de judici
Pel número de registre
Per número de procediment
Per tipus de procediment
Per nom persona particular citada o requerida
Per la qualitat que es cita o requereix la persona particular
Per nom empresa citada o requerida
Per la qualitat que es cita o requereix l'empresa
Per l'agent citat o requerit
Per la qualitat que es cita o requereix el TIP
Per data de lliurament de document a la persona interessada
Pel resultat del lliurament de document a la persona interessada
(resultat positiu o negatiu)
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades

SI
SI

NO
NO

0,32
1,00

SI

NO

0,12

SI

NO

0,24
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Per jutjat requirent
Per tipus de procediment
Per tipus de destinataris (particulars o agents)
Per la qualitat dels destinataris
Pel dia de la setmana que es lliura el document
Per mesos que es lliura el document
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
LLIBRE D'ATESTATS
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates del succés
Per hores del succés
Per dates i hores del succés
Pel dia de la setmana del succés
Per data d'anotació
Per número d'atestat
Per la tipificació de l'atestat
Per persones implicades
Per persones implicades per edats
Per empreses o entitats implicades
Per vehicles implicats
Per agents o agents instructors
Per el text contingut a l'extracte o resum de l'atestat
Per la via on s'ha produït el succés
Per la zona on s'ha produït el succés
Per atestats que requereix un seguiment especial
Per registres que contenen arxius adjunts
Per atestats que no han estat tipificats
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de registres de citacions i requeriments:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Incorporar número de diligències ampliatives si es produís
Incorporar la destinació de l'atestat (Jutjat, arxiu, mossos…)
Anul·lar registre
Blocar registre per evitar la seva modificació
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data de l'atestat
Per data del succés
Pel número d'atestat

SI

NO

0,12

Punts

SI
SI

NO
NO

0,36
1,00

SI

NO

0,14
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Per l'extracte de l'atestat
Pel lloc del succés
Per nom persona implicada
Per la qualitat de la persona implicada
Per nom de l'empresa implicada
Per la qualitat de l'empresa implicada
Per matrícula del vehicle implicat
Per la qualitat del vehicle implicat
Per la tipificació de l'atestat
Pels agents actuants
Per la destinació de l'atestat
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per dia de la setmana del succés
Per hora del succés
Per lloc del succés
Per zona del succés
Per franja d'edat de persones implicades
Per sexe de les persones implicades
Per nacionalitat de les persones implicades
Per la població de les persones implicades
Per la qualitat de les persones implicades
Pel tipus de vehicles implicats
Per marca de vehicles implicats
Per tipus de combustible vehicles implicats
Per país matriculació vehicles implicats
Per la qualitat dels vehicles implicats
Per activitat de les empreses o entitats implicades
Per la població de les empreses o entitats implicades
Per alarma de les empreses o entitats implicades
Per la qualitat de les empreses o entitats implicades
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
REGISTRE D'IDENTIFICACIONS

SI

NO

0,28

SI

NO

0,36
Punts

Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi.
Per dates
Per número d'identificació
Per persones identificades
Pel motiu de la identificació
Pel motiu del trasllat de la persona a identificar
Pel lloc on es requereix a la persona que s'identifiqui
Per la zona on es requereix a la persona que s'identifiqui
Pel número d'atestat si s'obrissin diligències
Per agents actuants

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Pàgina 61

Per el text contingut a les circumstàncies o exposició de la identificació
Per identificacions que requereixen un seguiment especial
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de registres d'identificacions:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Incorporar número d'atestat
Incorporar número de diligències ampliatives si es produís
Indicar les dependències policials on es duu a terme la identificació
Indicar el motiu pel qual s'ha hagut d'escorcollar la persona
Indicar l'agent que ha realitzat l'escorcoll
Indicar els objectes intervinguts
Vincular el registre amb altres identificacions que tinguin relació
Anul·lar registre
Blocar registre per evitar la seva modificació
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data de la identificació
Pel número d'identificació
Pel motiu de la identificació
Pel lloc on es requereix a la persona que s'identifiqui
Per nom persona identificada
Per les dependències policials on es duu a terme la identificació
Pels agents actuants
Pel motiu pel qual s'ha hagut d'escorcollar la persona
Per l'agent que ha realitzat l'escorcoll
Pels objectes intervinguts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Pel dia de la setmana
Per mesos
Pel motiu de la identificació
Pel motiu del trasllat de la persona a identificar
Pel lloc on es requereix a la persona que s'identifiqui
Per les dependències policials on es duu a terme la identificació
Pels agents actuants
Pel motiu pel qual s'ha hagut d'escorcollar la persona
Per l'agent que ha realitzat l'escorcoll
Pels objectes intervinguts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
REGISTRE DE DETINGUTS

SI
SI

NO
NO

0,24
0,50

SI

NO

0,24

SI

NO

0,20

SI

NO

0,20
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Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi.
Per data de detenció
Per data de finalització de detenció o trasllat
Per número de registre
Pel motiu de la detenció
Per la persona detinguda
Pel número d'atestat
Pels agents que realitzen l'ingrés
Pels agents que realitzen el trasllat
Pel lloc de trasllat o motiu de sortida
Per detencions que requereixen un seguiment especial
Per persones menors d'edat
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de registres de detencions:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Incorporar número d'atestat
Incorporar el detall de les pertinències de la persona detinguda
Detallar la cadena de custòdia
Indicar si s'ha realitzat la lectura de drets
Indicar si s'ha realitzat reconeixement mèdic de la persona detinguda
Detallar malalties o lesions de la persona detinguda
Anul·lar registre
Blocar registre per evitar la seva modificació
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data de detenció
Per data de finalització de detenció o trasllat
Per número de registre
Pel motiu de la detenció
Per la persona detinguda
Per l'autoritat o corporació que ordena la detenció
Pels agents actuants
Per la destinació de la persona detinguda
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per franges horàries de la detenció
Pel dia de la setmana de la detenció
Per mesos de la detenció
Per franges horàries de la sortida o trasllat
Per dia de la setmana de la sortida o trasllat
Per mesos de la sortida o trasllat

SI
SI

NO
NO

0,24
0,50

SI

NO

0,18

SI

NO

0,16
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Per quantitat d'hores de detenció
Per franja d'edat de la persona detinguda
Per sexe de la persona detinguda
Per nacionalitat de la persona detinguda
Per motiu de la detenció
Pels agents actuants
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

SI

NO

0,24

ÀMBIT DE POLICIA ADMINISTRATIVA
ACTES ADMINISTRATIVES
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. Aquest filtre també ha de servir per
elaborar un mapa digital integrant tots els resultats de la cerca:
Per dates
Per hores
Per dates i hores
Pel dia de la setmana
Per tipus d'acta
Per persones implicades
Per persones implicades per edats
Per empreses o entitats implicades
Per vehicles implicats
Per número d'acta
Per el text contingut dins la descripció de l'acta
Pel número de telèfon que requereix el servei
Per agent que introdueix l'acta
Per agents o agents actuants
Per la via on s'ha produït el fet
Per la zona on s'ha produït el fet
Per actes que requereixen un seguiment especial
Per registres que contenen arxius adjunts
Per l'articulat o articulats infringits
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de les actes:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Detallar decomisos
Poder generar automàticament una acta des d'una novetat
Relacionar / vincular actes administratives amb altres mòduls
Generar rebut amb càlcul d'import automàtic pel cobrament de taxes
Anul·lar actes
Blocar registre per evitar la seva modificació
Generar rebut amb càlcul d'import automàtic pel cobrament de taxes
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS

Punts

SI
SI

NO
NO
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1,00

Pàgina 64

Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per número d'acta
Per data i hora
Per la descripció del succés
Pel lloc on s'ha realitzat el servei
Per tipus d'acta
Per decomisos
Pels agents actuants
Per la persona implicada
Per l'empresa o entitat implicada
Pel vehicle implicat
Per article infringit
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per franges horàries
Pel dia de la setmana
Per tipus d'acta
Per articles infringits
Per la via on s'ha produït la novetat
Per la zona on s'ha produït la novetat
Per edat de les persones implicades
Per sexe de les persones implicades
Per nacionalitat de les persones implicades
Per la població de les persones implicades
Per la qualitat de les persones implicades
Pel tipus de vehicles implicats
Per marca de vehicles implicats
Per tipus de combustible vehicles implicats
Per país matriculació vehicles implicats
Per la qualitat dels vehicles implicats
Per activitat de les empreses o entitats implicades
Per la població de les empreses o entitats implicades
Per alarma de les empreses o entitats implicades
Per la qualitat de les empreses o entitats implicades
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
TROBALLES

SI

NO

0,20

SI

NO

0,22

SI

NO

0,40

Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi.
Per dates
Pel dia de la setmana
Per tipus d'objecte trobat
Per persona propietària
Per entitat propietària
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Per persona que troba l'objecte
Per entitat que troba l'objecte
Per agent que introdueix el registre
Per agents o agents que troben l'objecte
Per la via on s'ha fet la troballa
Per troballes que s'han lliurat
Per troballes que s'han destruït
Per troballes que s'han enviat a la persona propietària, ajuntament o
consolat corresponent
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de les actes:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Definir categoria d'objecte (perdut, trobat, sostret, etc)
Detallar tipus d'objectes
Relacionar / vincular troballes amb altres mòduls
Anul·lar troballes
Posicionament de l'actuació sobre mapa (manual i automàtic)
Coordenades GPS
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per número de troballa
Per data
Per descripció de la troballa
Per la persona propietària de l'objecte
Per la via on s'ha fet la troballa
Pel lliurament de l'objecte
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per franges horàries
Pel dia de la setmana
Per categoria d'objecte
Per qui realitza la troballa (persona o entitat)
Per propietari de l'objecte (persona o entitat)
Per la descripció de l'objecte
Per la via on s'ha produït la troballa
Per la zona on s'ha produït la troballa
Pels objectes lliurats a propietaris
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

SI
SI

NO
NO

0,28
0,75

SI

NO

0,14

SI

NO

0,12

SI

NO

0,18

ÀMBIT DE RECURSOS MATERIALS
ARMAMENT
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi.
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Per dates de possessió de l'arma
Per data de la guia
Per número de sèrie
Per marca
Per calibre
Per categoria
Per la titularitat de l'arma
Per tipus d'arma (pistola, revòlver, etc)
Per tipus de servei o destinació (arma reglamentària, particular, etc)
Per número d'armer
Per l'empresa o entitat que subministra l'arma
Per data de revista
Per l'estat de la revista (bon o mal resultat)
Per data de subministrament de munició
Per unitats de subministrament de munició
Per data de reparacions
Per imports de reparacions
Per l'estat de l'arma (alta o baixa)
Per registres que requereix un seguiment especial
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut de les armes:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Cal identificar el TIP que realitza la revista
En cas de retirada temporal de l'arma, la data per a la seva reassignació
Disposar de data definitiva de baixa de l'arma
Relacionar / vincular arma amb altres mòduls
Anul·lar registres d'armes
Blocar registre per evitar la seva modificació
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per número de sèrie
Per marca
Per calibre
Per tipus d'arma
Pel tipus de servei o destinació
Per titular
Per data d'assignació de l'arma
Per data de retirada
Per data de revista
Per estat de la revista
Per data de reparació
Per import de la reparació

SI
SI

NO
NO

0,40
1,00

SI

NO

0,14

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Pàgina 67

Per data de subministrament de munició
Per unitats de subministrament de munició
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per marca
Per calibre
Per tipus d'arma
Pel tipus de servei o destinació
Per categoria de l'arma
Pel motiu de baixa
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
VESTUARI
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi.
Per dates d'assignació
Per dates de baixa
Per agent al que s'ha lliurat el vestuari o material
Pel concepte lliurat
Per proveïdor
Per talla
Per registres que requereix un seguiment especial
Per registres que contenen arxius adjunts
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut del vestuari:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Relacionar / vincular vestuari amb altres mòduls
Anul·lar registres de vestuari
Blocar registre per evitar la seva modificació
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per data d'assignació
Per data de baixa
Per agent al que s'ha lliurat el vestuari o material
Pel concepte lliurat
Pel proveïdor
Per talla
Per import
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Pel concepte lliurat
Pel proveïdor
Per talla
Per import

SI

NO

0,28

SI

NO

0,12

Punts

SI
SI

NO
NO

0,16
0,25

SI

NO

0,08

SI

NO

0,14
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Disposa de totes aquestes funcionalitats?

SI

NO

0,08

VEHICLES POLICIALS
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi.
Per dates d'alta
Per dates de baixa
Per matrícula
Per marca
Pel tipus de combustible
Per dates d'incidències o anotació de registres
Per kms vehicle
Per entitat o empresa que realitza reparació o manteniment
Per import de reparació o manteniment
Pels objectes o inventari que ha de dur el vehicle
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels vehicles policials:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Relacionar / vincular vehicles policials amb altres mòduls
Les anotacions han d'anar relacionades amb el torn de treball
corresponent
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per dates d'alta
Per dates de baixa
Per matrícula
Per marca
Per la incidència o anotació
Pels kms vehicle
Pels litres de combustible
Per entitat o empresa que realitza reparació o manteniment
Per import de reparació o manteniment
Pel torn
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per kms totals del vehicle
Per litres totals del vehicle
Per despeses reparacions/manteniment del vehicle
Per kms totals de tots els vehicles
Per litres totals de tots els vehicles
Per despeses reparacions/manteniment de tots els vehicles
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

Punts

SI
SI

NO
NO

0,20
0,25

SI

NO

0,06

SI

NO

0,20

SI

NO

0,12

ÀMBIT DE RECURSOS HUMANS
PERSONAL
Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Pàgina 69

Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi:
Per nom i cognoms
Per TIP
Per usuari
Per graduació
Per secció o grup de treball
Per dades de la vida laboral
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres de personal:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Ha de constar dates i dades relatives al carnet de conduir
Ha de constar dates i dades relatives a pràctiques de tir
Ha de constar dates i dades relatives a proves psicotècniques
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per nom
Per primer cognom
Per segon cognom
Per sexe
Per data de naixement
Per domicili
Per telèfon
Per correu electrònic
Per secció o grup de treball
Per graduació
Per TIP
Per número de taquilla
Per dades de la vida laboral
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per edat
Per sexe
Per graduació
Per població del domicili del personal
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
QUADRANT DE SERVEI
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi:
Per període entre dates
Per secció o grup de treball
Per TIP
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

Punts

SI
SI

NO
NO

0,12
0,25

SI

NO

0,08

SI

NO

0,26

SI

NO

0,08

Punts

SI

NO
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Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres del quadrant:
Ha de constar data i torn de treball
Ha de constar horari a realitzar
Ha de constar incidències laborals (baixes o llicències)
Ha de constar si realitzarà treballs extraordinaris
Ha de constar si te una citació judicial aquell dia
S'han de poder aplicar seqüències de treball (torns i festius cíclics)
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Pel període seleccionat
Pel número d'agent
Ha de constar incidències laborals (baixes o llicències)
Ha de constar si realitzarà treballs extraordinaris
Ha de constar si te una citació judicial aquell dia
Ha de mostrar el total dels agents per cada torn de treball
Ha de mostrar el total d'hores anuals realitzades per quadrant junt amb
les hores de prolongació no retribuïbles (excés horari)
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
CANVIS DE TORN
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. La visualització d'aquestes dades als
usuaris ha de ser restrictiva segons el nivell d'accés a la
informació (només peticions pròpies o totes les peticions):
Per dates de sol·licitud
Per dates del canvi
Per número de canvi
Per agent sol·licitant
Per estat de la sol·licitud (tràmit, aprovat o denegat)
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres de canvis de torn:
Ha de identificar el responsable que aprova o denega la petició
Ha de mostrar el motiu de denegació de la sol·licitud, si fos el cas

SI

NO

0,10

SI

NO

0,12

SI

NO

0,14

Punts

SI
SI

NO
NO

0,10
0,20

SI

NO

0,10

Ha de visualitzar el dia o període del canvi amb els torns originals dels
dos agents
Ha de visualitzar el dia o període del canvi amb llicències, treballs
extraordinaris o judicis dels dos agents
L'agent pel qual es realitza el canvi ha de poder indicar la seva
conformitat al mateix registre
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per dates de sol·licitud
Per dates del canvi
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Per agent sol·licitant
Per graduació agent sol·licitant
Per agent que es realitza el canvi
Per graduació agent que es realitza el canvi
Per estat de la sol·licitud (tràmit, aprovat o denegat)
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per agent sol·licitant
Per estat de la sol·licitud
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
LLICÈNCIES DE PERSONAL
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. La visualització d'aquestes dades als
usuaris ha de ser restrictiva segons el nivell d'accés a la
informació (només peticions pròpies o totes les peticions):
Per dates de sol·licitud
Per dates de la llicència
Pel concepte o tipus de llicència (assumptes propis, canvi domicili, etc)
Per número de llicència
Per agent sol·licitant
Per estat de la sol·licitud (tràmit, aprovat o denegat)
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres de llicències:
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Ha de identificar el responsable que aprova o denega la petició
Ha de mostrar el motiu de denegació de la sol·licitud, si fos el cas
Ha de visualitzar el dia o període sol·licitat amb els torns corresponents

SI

NO

0,14

SI

NO

0,04

Punts

SI
SI

NO
NO

0,12
0,20

SI

NO

0,16

SI

NO

0,12

Ha de visualitzar el dia o període sol·licitat si hi ha treballs extraordinaris
o judicis
L'anotació de la incidència l'ha de poder fer el propi agent i també un
usuari amb nivell superior
La llicència pot sol·licitar-se per jornada sencera laboral o part de
jornada
Ha de permetre computar en negatiu les hores d'absència de la jornada
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per dates de sol·licitud
Per dates de la llicència
Per agent sol·licitant
Per graduació agent sol·licitant
Pel concepte o tipus de llicència
Per estat de la sol·licitud
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
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Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per dies de la setmana
Per franges horàries
Per secció o grup de treball
Per graduació
Pel concepte o tipus de llicència
Per l'estat de la sol·licitud
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
TREBALLS EXTRAORDINARIS
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi. La visualització d'aquestes dades als
usuaris ha de ser restrictiva segons el nivell d'accés a la
informació (només peticions pròpies o totes les peticions):
Per data del treball extraordinari
Per franja horària
Pel tipus de treball (hores festives, nocturnes, etc)
Pel motiu del treball (reforç de servei, actes públics, etc.)
Per si els treballs son remunerats o en acumulació d'hores
Per número de treball extraordinari
Per agent sol·licitant
Per la quantitat d'hores realitzades
Per estat de la sol·licitud (tràmit, aprovat o denegat)
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres dels treballs extraordinaris
Adjuntar arxius digitals més habituals (png, jpg, pdf, etc)
Ha de identificar el responsable que aprova o denega la petició
Ha de mostrar el motiu de denegació de la sol·licitud, si fos el cas
Ha de visualitzar el dia sol·licitat amb els torns corresponents
Ha de visualitzar el dia sol·licitat si hi ha llicències o judicis
L'anotació del treball l'ha de poder fer el propi agent i també un usuari
amb nivell superior
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per dia del treball extraordinari
Per agent sol·licitant
Per graduació agent sol·licitant
Per hora inicial i final del treball
Pel total de les hores realitzades
Pel tipus de treball
Pel motiu del treball
Per estat de la sol·licitud
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades

SI

NO

0,12

Punts

SI
SI

NO
NO

0,18
0,70

SI

NO

0,12

SI

NO

0,16
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Per agent
Pel tipus de treball
Pel motiu del treball
Per estat de la sol·licitud
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

SI

NO

0,08

PLUSOS
Poder realitzar cerca de registres que inclogui i exclogui dades
sense haver d'utilitzar codi:
Per període de vigència
Per nom del plus
Per dia de la setmana
Per agent
Pel motiu de descompte si procedís
Per graduació
Per torn
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Pot combinar simultàniament totes aquestes funcionalitats?
Sobre el contingut dels registres de plusos
Ha d'incorporar un import econòmic per aquest plus

Punts

SI
SI

NO
NO

0,14
0,20

SI

NO

0,08

SI

NO

0,12

SI

NO

0,08

Ha d'estar relacionat amb el mòdul Quadrant perquè apliqui els càlculs
automàticament
Ha de poder determinar quins dies de llicències afecta al cobrament del
plus
Ha d'estar relacionat amb el mòdul Llicències perquè apliqui els càlculs
automàticament
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre l'exportació de dades a llistats d'Excel
Per agent
Per graduació de l'agent
Pel nom del plus
Pel total de dies realitzats que s'ajusten al plus
Pel total de dies no realitzats que descompten al plus
Pel total de l'import a cobrar pel plus
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
Sobre generació d'estadística gràfica de les dades
Per graduacions
Per dia de la setmana
Per torn
Per import del plus
Disposa de totes aquestes funcionalitats?
MAPES DIGITALS
Poder realitzar el disseny de les zones sense haver d'utilitzar codi
ni introduir coordenades de forma manual:

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Punts

Pàgina 74

Crear i emmagatzemar zones, barris i districtes de la població per
poder filtrar totes les actuacions policials geolocalitzades
Disposa de totes aquestes funcionalitats?

SI

NO

SUMA VALORACIONS
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40,00
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