CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CONSISTENT EN LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
D’UN SISTEMA I EQUIPAMENT DE CONTROL HORARI I DE PRESÈNCIA. (Núm. Expedient
2019/318)

1. Definició de l’objecte del contracte:
Servei consistent en la implantació i manteniment d’un sistema i equipament de control
horari i de presència per als treballadors del Consell Comarcal del Moianès.
L’objectiu del present contracte és donar compliment al Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de
mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de
treball, el qual estableix l’obligació d’establir un registre de jornada laboral de tots/es
els/les treballadors/ores.
2. Durada del contracte
El termini d’execució del contracte serà d’un any.
Una vegada finalitzat el contracte l’empresa recuperarà els equipaments implantats.
3. Requisits tècnics del sistema informàtic i de l’equip de control horari i de presència.
A) El sistema ha de permetre realitzar el fitxatge:
-

De forma presencial amb reconeixement biomètric de les empremtes dactilars dels
treballadors/ores i targeta.
Fitxar des del mòbil amb geolocalització des del lloc on es realitza.

B) Ha de permetre incorporar 2 CIF diferents (Multiempresa). Els dos CIF estan ubicats en
el mateix edifici.
C) Hi ha d’haver com a mínim 48 llicències (34 llicències per un CIF i 14 llicències per a
l’altre CIF) amb la possibilitat d’ampliar llicències fins a 60 treballadors.
D) Idioma Català i Castellà.
E) Tipus d’usuaris:
-

Administrador de l’aplicatiu. Administrarà els usuaris, atorgarà permisos i els facilitarà
als nous usuaris la informació necessària per consultar les dades.
Usuari supervisor. Podrà introduir incidències horàries, configurar horaris, atorgar els
permisos sol·licitats pels usuaris estàndard, així com validar qualsevol tipus
d’incidència i consultar els marcatges dels usuaris que li siguin assignats pels
administradors.
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-

Usuari estàndard. Podrà consultar únicament els sues propis marcatges horaris.
Podrà sol·licitar permisos, vacances, així com presentar justificants d’absència del
seu lloc de treball.

F) Programació d’horaris per a cada treballador segons la seva jornada (partits, intensius,
flexibles, etc.), calendaris, incidències (de feines justificades, no justificades), agendes.
G) Disposar de plantilles d’horaris i agendes.
H) Control de vacances per dies i per hores.
I)

Gestió de incidències (visites mèdiques, sortides de la feina, permisos, baixes i altres
relacionats) i s’han de poder comptabilitzar en hores i dies.

J) Accés a la informació del treballador directament des de la seva fitxa personal: calendari
laboral, vacances, incidències, llocs de fitxar.
K) Possibilitat d’adjuntar documentació amb les sol·licituds de permisos i altres peticions
L) Extracció d’informes personalitzats per a cada treballador segons es detalla a
continuació:
-

Informes individualitzats per a cada treballador.
Informes de les sol·licituds pendents.
Informes d’ocupació.
Informes diaris, mensuals i/o per períodes de la seva jornada laboral indicant els
retards, hores extres, vacances (fetes i pendents) i possibles errors.
Informes d’absentisme, mensuals i/o per períodes de la seva jornada laboral
indicant els retards, hores extres, vacances (fetes i pendents) i possible errors.

M) El programari s’ha de poder instal·lar en un ordinadors amb WIN 7, WIN 10, WIN16 i les
dades han de poder-se extreure en format MS Office Excel i XML.
N) Ha de complir amb la llei de protecció de dades vigent.

4. Obligacions del contractista
A) Formació dirigida al personal de recursos humans el Consell Comarcal en relació al
seu funcionament.
B) Instal·lació del sistema informàtic i l’equipament.
C) Suport tècnic en cas d’incidències, en la utilització del programari i en l’elaboració
dels informes, que haurà d’incloure:
-

Tota consulta realitzada per via telefònica o correu electrònic.
Servei i atenció al client emparat per aquest contracte s’efectuarà en el mateix
moment de la petició o bé en un termini màxim de 24 hores. Excepte dissabtes,
diumenges i festius.
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-

Serveis de consultes tècniques i de funcionament (configuració d’horaris,
calendaris, etc.).
Substitució de l’equipament en cas d’avaria.
Actualitzacions de programari.

5. Import del contracte.
El valor estimat del contracte és de 2.580,00 €, IVA exclòs (DOS MIL CINC-CENTS
VUITANTA EUROS).
La contraprestació s’efectuarà mitjançant pagament d’una quota mensual, la qual no podrà
ser superior a l’import de 215,00 €, IVA exclòs (DOS-CENTS QUINZE EUROS).

6. Criteris avaluables.
L’adjudicació es determinarà tenint els següents criteris d’adjudicació avaluables
automàticament:

Criteris i sistema de valoració

Puntuació màxima

Valoració de l’oferta econòmica d’acord amb
la fórmula següent:

70 punts

P = PM x (MO /OF)
Oferta econòmica

P = Puntuació obtinguda.
PM= Puntuació màxima
MO = Oferta econòmica més baixa.
OF = Oferta del licitador

Oferta tècnica

L’empresa introduirà les dades de cada
treballador/ora al sistema

Puntuació TOTAL MÀXIMA
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30 punts

100 punts

7. Presentació d’ofertes:
Les ofertes s’hauran de presentar telemàticament a través del perfil del contractant.
Les ofertes s’hauran d’emplenar segons el model de presentació de les mateixes (publicat al
Perfil del Contractant) i hauran d’incorporar un annex amb la memòria descriptiva de l’oferta
presentada, en la qual es detallin les funcionalitats del sistema (hardware i software).
L’oferta haurà d’estar degudament signada pel licitador.
El termini de presentació de les ofertes serà de 10 dies hàbils des del dia següent a la data
de publicació de l’anunci.

8. Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant, el que servirà de
notificació a tots els interessats.
Contra aquest acte d’adjudicació es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un
cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que
s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del
següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita. També es pot interposar qualsevol altre
recurs que es consideri convenient.
9. Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer
automatitzat per tal de realitzar la gestió comptable de l’entitat i complir les obligacions
fiscals o tramesa d’informació que se’n pugui derivar, gestionar comandes i avaluar la
qualitat del servei dels proveïdors.
El Responsable del fitxer és el Consell Comarcal del Moianès i podrà dirigir-se al carrer de
les Joies, 11-13 08180 – Moià per exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació
de les seves dades personals, així com per a obtenir més informació sobre la política de
privacitat de l’entitat.
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Així mateix se l’informa que, sempre que sigui necessari, es cediran les dades a les entitats
que realitzin programes de formació i que sol·licitin aquesta informació, Agència Tributària i
Generalitat de Catalunya.
Per altra banda, l’adjudicatari haurà de guardar reserva respecte de les dades o
antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu
personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i normes que la
desenvolupin. Als efectes de l'esmentada Llei, el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en
matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, haurà de:
• Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, adoptarà les mesures de tipus
tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades.
• Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti el Consell Comarcal i de forma confidencial i reservada, no podent ser
objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes
en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per
finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa
o establerta en aquest plec.
• Tornar al Consell Comarcal, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del
tractament.
• També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda
i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no
podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

Moià, 25 de juny de 2019.
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