INFORME DE L’ÀREA DE SISTEMES I INNOVACIÓ RELATIU A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, CREACIÓ, IMPLANTACIÓ I
MANTENIMENT DEL NOU PORTAL CORPORATIU DE L’ATM
EXP. NUM.; C-23/2019

1.- Antecedents

Actualment l’ATM disposa d’una web d’informació pel ciutadà www.atm.cat, on trobem
tant la informació generada pròpiament per l'ATM com accessos a altres webs o
plataformes relacionades amb el transport públic. Aquesta web s’ha anat adaptant
segons les necessitats del moment, afegint informació útil o necessària tant de cara al
ciutadà com per altres administracions.
Paral·lelament a la web, a l’ATM s’han anat creant diferents plataformes de gestió per
noves necessitats que han anat sorgint al llarg dels anys. Juntament amb això, i arran
dels canvis de normativa de la Generalitat de Catalunya per tal d’anar cap a una
administració sense papers i disposar d’una Seu Electrònica, cal fer un estudi complert
de les noves necessitats de la web de l’ATM i procedir a la seva implementació.
En el plec de Prescripcions Tècniques es descriuen característiques i funcions bàsiques
que ha de tenir el nou Portal ATM per tal de donar servei a les noves necessitats de
l’ATM.
L’objecte d’aquesta licitació és la creació d’un portal web corporatiu per l’ATM, juntament
amb el posterior manteniment d’aquest, de forma que un cop implantat el portal, tinguem
a disposició de l’ATM un equip de treball que ens ajudi en el seu manteniment o noves
necessitats que puguin sorgir.
Per tal d’assolir els objectius esmentats i d’acord amb allò establert a l’article 28 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es considera adient
procedir a la contractació dels serveis de DISSENY, CREACIÓ, IMPLANTACIÓ I
MANTENIMENT DEL NOU PORTAL CORPORATIU DE L’ATM.
A aquests efectes, i d’acord amb allò que recull l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquesta Direcció ha procedit a elaborar un
Plec de Prescripcions Tècniques regulador dels termes i condicions exigits per a
l’execució del contracte objecte de la licitació, el qual s’incorpora com a annex al present
informe de l’Àrea de Sistemes i Innovació
Tanmateix, consultada aquesta necessitat amb l’Àrea de Gerència de l’ATM, existeix,
als efectes previstos a l’apartat 3 de l’abans referit article 116, crèdit suficient.
S’incorpora al present informe un certificat d’existència de crèdit.

2.-Divisió en lots
D’acord amb l’article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera
improcedent procedir a la divisió en lots l’objecte del contracte, atesa la naturalesa dels
serveis a contractar, ja que la correcta execució del contracte, derivada de la naturalesa
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de l’objecte del mateix, implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents
prestacions, circumstància que es veuria impossibilitada per la seva divisió en lots i
execució per part d’una pluralitat de contractistes diferents. Així mateix, la realització
independent de les diverses prestacions definides en l’objecte del contracte dificultaria
la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic.

3.- Pressupost base de licitació
En virtut del compliment de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer del 2014,
aquesta administració ha elaborat un pressupost base de licitació adequat a preus de
mercat.
Els criteris que s'han seguit per realitzar-lo estan completament alineats amb els Plecs
tècnics de la licitació, i es detallen a continuació.
Desglossament tasques bàsiques
Amb l'objectiu de facilitar l'homogeneïtzació i comparació d'ofertes a efectes econòmics
dels treballs a dur a terme per al desenvolupament del projecte es divideix el pressupost
en:
Costos directes en relació a l'equip de treball que es considera necessaris per
a la realitzar el projecte.
Costos indirectes que es consideren necessaris per a donar cobertura a la
correcta realització del projecte. Aquest costos inclouen els de gestió i el benefici
empresarial i es valoren en un 11% dels costos directes.
D’acord a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic el pressupost
base de la licitació s’ha dut a terme de manera desglossada i amb desagregació de
categoria professional dels costos salarials estimats a partir del conveni laboral de
referència “Resolució de 30 de novembre de 2016, de la Direcció General d’Ocupació,
per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria
i oficines d’estudis tècnics per any 2018”.
Aquest conveni és la referència de mercat en el moment de l’elaboració d’aquesta
licitació.
Atès que per a la prestació dels serveis es requereixen uns perfils amb elevada
experiència i molta especialització en el producte a servir, per al càlcul del costos
salarials s’han previst uns costos superiors al del conveni laboral de referencia per a la
present licitació.
En la taula a continuació s’identifiquen els perfils de l’equip de treball que es consideren
necessaris segons els treballs a realitzar amb el tipus horari màxim a aplicar segons
dades de mercat estimats.
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Tipus de tècnic
Cap de projecte
Analista funcional
Analista Programador
Tècnic Sistemes
Arquitecte Liferay
Programador
Dissenyador
Arquitecte Aplicacions

Preu/hora segons categoria
60€
50€
40€
40€
40€
40€
40€
40€

En base a aquests preus/hores en les següents taules es mostren els càlculs previstos
dels costos directes. Per fer el càlcul dels costos distribuïm les tasques a realitzar en
tres grups diferents:

Primera fase: Instal·lació de l’entorn. Per la realització d’aquesta tasca es contempla
que tingui una durada màxima de 4 setmanes.
Tasca
Gestió projecte
Configuració
comunicacions
Configuració entorn
Producció
Configuració entorn
Preproducció
TOTAL

Hores
estimades

Perfil

Preu/h

Import (IVA
exclòs)

Cap de projecte

60

60

3.600,00 €

Tècnic de sistemes

20

40

800,00 €

100

40

4.000 €

30

40

1.200,00 €

Tècnic Sistemes
Arquitecte liferay
Tècnic Sistemes
Arquitecte liferay

i
i

9.600,00 €

Segona fase: Definició i construcció del portal. Les tasques pertanyents a aquesta
fase es podran començar paral·lelament a les tasques que es realitzin a la fase primera,
ja que s’haurà de crear un equip de treball que podrà començar a realitzar les reunions
prèvies i a recollir la informació bàsica per començar la feina.
La durada d’aquesta fase és de 24 mesos amb les següents tasques.

Tasca

Perfil

Hores
estimades

Preu/
hora

Import (IVA
exclòs)

Planificació

Cap de projecte

120

60

7.200 €

Planificació

Arq. Continguts/Analista

280

50

14.000 €
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Construcció

Programador/Dissenyador/M
320
aquetador

40

12.800 €

Construcció

Analista Programador

620

40

24.800 €

SEO

Programador

65

40

2.600 €

Analista Programador

320

40

12.800 €

105

50

5.250 €

350

40

14.000 €

Tràmits bàsic (hores) Analista funcional

80

50

4.000 €

Tràmits bàsic (hores) Analista Programador

200

40

8.000 €

Formularis/butlletins Analista funcional

60

50

3.000 €

40

12.000 €

Migració
continguts

de

Gestió Integracions
Analista funcional
Eines Gencat
Arquitecte
aplicacions/Analista
programador

Integracions

Formularis/butlletins

Arquit. Aplicacions/ Analista
300
Programador

Total

120.450 €

Tercera fase: Manteniment evolutiu i correctiu. Aquesta fase té una durada de 12
mesos.
Tasca

Perfil

Gestió
Cap projecte
Funcionalitats Analista Funcional
Bossa hores
Analista/programador/Dissenyador
Total

Hores
estimades

Preu/
hora

80
120
1150

60
50
40

Import
(IVA
exclòs)
4.800€
6.000 €
46.000€
56.800 €

3.1- Total costos directes:
Instal·lació entorn
Construcció Portal
Manteniment
Total

Costos directes
9.600 €
120.450 €
56.800 €
186.850 €
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3.2- Total costos Indirectes:
Per calcular els costos indirectes s’ha aplicat un cost del 11% sobre els costs directes,
corresponents als costs de gestió (5%) i benefici industrial (6%):

Despeses de
gestió (5%)
Benefici
industrial (6%)
Total (11%)

Costos indirectes
9.342,50 €
11.211,00 €
20.553,5 €

La licitació es valora en un màxim de 207.403,50 €.

3.3- Pressupost base de licitació:

Pressupost base
Costos directes
Costos indirectes
TOTAL PRESSUPOST MÀXIM
21% IVA
PRESSUPOST IVA Inclòs

Total
186.850,00 €
20.553,50 €
207.403,50 €
43.554,74 €
250.958,24 €

El pressupost base de licitació és de 207.403,50 € (DOS-CENTS SET MIL QUATRECENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) IVA exclòs.
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4.- Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 207.403,50 € (DOS-CENTS SET MIL QUATRECENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS).

5.- De la determinació del procediment de contractació i dels criteris a tenir en
compte per a procedir a l’adjudicació del contracte
Donada la dificultat dels serveis a licitar i la manca de recursos personals propis de
l’ATM, queda palesa la necessitat de contractar pel procediment obert la present
licitació. Aquesta determinació ve avalada per l’import de la licitació 207.403, 50€, IVA
exclòs.
Pel que fa a la determinació dels criteris a tenir en compte per a procedir a
l’adjudicació del contracte. D’acord amb allò establert a l’article 145 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’ha considerat que, per determinar
l’oferta més avantatjosa, és més adient usar una pluralitat de criteris d’adjudicació en
base a la millor relació qualitat-preu, que són:
a) Criteris avaluables de forma automàtica (51 punts)
a. Oferta econòmica: 51 punts
-

Cost global més baix : 51 punts

Puntuació de cada oferta = 51 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal
b) Criteris de valoració subjectes a judici de valor (49 punts)
Equip de treball per l’execució del servei: 25 punts.
Estructura coherent equip tècnic ............................ 13 punts.
Activitats i temps dedicació per cada membre ....... 12 punts
Metodologia d’execució del servei: 24 punts
Metodologia més eficient........................................ 14 punts
Planificació del projecte ......................................... 10 punts

I, per últim, als efectes d’allò expressament recollit a l’article 126 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, no s’han pogut incloure al Plec de Condicions Tècniques regulador
del contracte de serveis, criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, atès el
contracte de serveis objecte de licitació.
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6 . Determinació dels criteris de solvència i classificació si s’escau
Els criteris de solvència tècnica i econòmica s’han determinat en base a allò establert
als art. 87 i 90 LCSP, respectivament, i, concretament, conforme als requeriments
mínims que es considera que necessàriament han de complir les empreses que
concorrin en la present licitació per a poder dur a terme l’objecte del contracte el qual
requereix un alt nivell d’especificitat i coneixement de la matèria objecte de contractació.
Aquests criteris de solvència són:
Solvència econòmica: acreditar un volum anual de negoci de l’empresa
licitadora referit a l’any de major volum de negoci dels darrers tres anys per un
import mínim de 100.000,00 Euros. L’acreditació d’aquest import s’ha de fer
mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresa està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al
registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica: una relació dels principals serveis realitzats durant els
darrers 3 anys d’àmbit similar a la de l’objecte d’aquest contracte per un import
superior a 50.000,00 €, indicant el seu import, dates i destinataris públics o
privats dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari.
Els requisits mínims són: Haver realitzat com a mínim d’1 projecte en els últims
3 anys amb la tecnologia LifeRay.

7. Condicions especials d’execució i objectius essencials
Les condicions especials d’execució per a la present licitació s’han determinat en base
a les necessitats que cal cobrir específicament durant l’execució del contracte, juntament
amb altres obligacions en matèria social i laboral que es considera imprescindible que
es compleixin en les contractacions dutes a terme per l’ATM. Les condicions especials
d’execució es detallarà del mode següent:
Clàusula ètica: Aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de
condicions especials d’execució del contracte:
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector
públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de
contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes
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recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions
de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord
amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació
contractual.
2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte
o de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64
de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en
coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per
a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària,
laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres
contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre
control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
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L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista
en l’ús del llenguatge i de la imatge.
Així mateix, l’empresa contractista no utilitzarà llenguatge sexista en cap
documentació escrita ni visual relacionada amb el contracte.
Són obligacions contractuals essencials:
Complir amb la clàusula del Plec de Prescripcions Tècniques relativa a la
confidencialitat i seguretat.
Signat digitalment per:

Carme
Fàbregas Casas

Carme Fàbregas Casas
Cap de l’Àrea de Sistemes i Innovació
Barcelona, 23 de juliol de 2019
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