Memòria Justificativa del contracte de Serveis de
desenvolupaments correctius, evolutius i noves
funcionalitats del servei de Govern Obert (seu,
transparència i dades obertes)
1.- OBJECTE
L’objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de desenvolupaments
correctius, evolutius i noves funcionalitats del servei de Govern Obert (seu,
transparència i dades obertes) , incloent totes les tasques necessàries d’anàlisi,
disseny, desenvolupament i control de qualitat.

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, estableixen un règim jurídic específic per a la
transparència en l'activitat pública de les Administracions Públiques.
Des del passat 1 de gener de 2016 està en vigor la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en tot allò que fa
referència a l’àmbit de la publicitat activa de les administracions locals, constituint una
fita molt rellevant dins dels procés de regeneració i aprofundiment de la democràcia
impulsat per totes les administracions públiques catalanes.
A l’empara del Conveni Marc per col·laborar en matèria de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, signat el passat 2 de juny de 2015 per la Generalitat,
les Diputacions, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya; el Consorci AOC té l’encàrrec
d’oferir a les administracions locals catalanes una sèrie de recursos per al compliment
d’aquesta Llei.
Entre aquestes tasques, destaca la d’oferir una solució comú d’Espai de la
Transparència per als ens locals que els permeti complir amb les obligacions de la
citada Llei, així com en la detecció, configuració i posada a disposició dels diferents
conjunts de dades en format obert i interoperable que la Llei obliga a publicar i que ja
han estat, en algun moment, facilitats pels ens locals a alguna entitat supramunicipal.
En aquest sentit, s’ha desenvolupat una solució informàtica en un entorn web que
permet la generació i subsegüent gestió d’un Espai de la Transparència que permet
als ens locals que així ho desitgin de disposar d’un Espai propi de Transparència i que

conté la informació que obliga a publicar la normativa vigent en format obert i
interoperable, és a dir en format de dades obertes. La informació d’aquesta solució
està integrada dins de la seu electrònica de cada ens local, atès que aquest és l’àmbit
on cada entitat pública gestiona els seus serveis electrònics d’informació i tramitació
amb garanties de seguretat i veracitat. Per aquest motiu l’Espai de la Transparència
està concebut com un apartat de la seu electrònica i fomenta l’ús de les dades obertes.
Així doncs, des de principi de 2016 l’AOC ofereix al món local una solució de seu
electrònica, portal de transparència i dades obertes per a donar compliment a les
obligacions legals de la Llei de Transparència i en el marc de la Xarxa de Governs
Transparents de Catalunya.
Dins dels serveis de Govern Obert la solució de Seu electrònica és utilitzada
actualment per prop d’un miler d’ens locals (entre ajuntaments, consells comarcals o
ens locals dependents). La seu electrònica permet complir amb tots els requeriments
legals fixats per les lleis 39/15 i 40/15 de procediment administratiu comú i règim jurídic
del sector públic, i es troba perfectament integrada amb l’ecosistema dels serveis de
govern obert i per tant amb els requeriments de la Llei 19/14 de Transparència. En
aquest sentit cal destacar que tots els ens que disposen de la solució de Seu
electrònica necessàriament també compten amb el Portal de Transparència i dades
obertes, fent-se així la millor interrelació entre ambdues aplicacions (tant a nivell tant
de continguts interns que s’enllacen, com a nivell de gestió i edició dels portals que
esdevé comú).
Si ens fixem específicament amb el nombre d’ens usuaris del Portal de Transparència i
dades obertes cal destacar que la xifra actual d’usuaris és de més de 1.200 ens locals.
I concretament en el cas dels ajuntaments, el portal AOC de transparència és
l’estàndard de facto al ser la solució disponible en el 95% dels mateixos.
Amb tot aquest context cal seguir avançant per a dotar a les actuals solucions de
govern obert (seu electrònica, portal de transparència i dades obertes), de les
corresponents evolucions que garanteixin tant les adequacions derivades de les
interpretacions o canvis de normativa, els corresponents indicadors d’ús tant
qualitatius com quantitatius dels serveis, el foment d’un model de reutilització més
eficient de les dades, així com d’aquelles evolucions que avancin en la millora del seu
disseny, usabilitat, navegabilitat i proactivitat amb l’objectiu de facilitar una millor
aproximació de la informació, transparència i reutilització de les dades a la ciutadania,
així com en fer més senzilles, pràctiques, automàtiques i usables les solucions
disponibles (seu electrònica, portal de transparència i dades obertes), als milers de
treballadors públics que en fan un ús diari.
Més enllà de les millores i evolutius paral·lelament també cal seguir donant una
resposta eficient al seguit de correctius i incidències de funcionament que es detectin
en els diferents serveis de govern obert (seu electrònica i portal de transparència i
dades obertes).
Finalment destacar que tant en la detecció de millores i noves funcionalitats, així com
en possibles correctius, es compta amb la participació activa de la Xarxa de Governs
Transparents de Catalunya, on l’AOC s’encarrega d’aportar les seves solucions de
govern obert com un actiu pels ens locals de Catalunya.

3.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica
Volum anual de negocis en l’àmbit a que es refereix el contracte, que referit a l'any de
major volum de negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys un 40% del valor
estimat del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués
inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
A més del requerit en el paràgraf anterior, també es requereix un certificat de
l’empresa que acrediti el volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el
contracte.
Aquest criteri de solvència econòmica es requereix per a poder constatar que el
proveïdor ha realitzat serveis anteriors de similar natura des del punt econòmic i serà
capaç d’assumir un servei equivalent al de l’objecte de contracte.
Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional
1. Relació dels principals serveis efectuats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims
anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el
destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració l'empresari, corresponents al
mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, avalats per
certificats de bona execució, on el seu import anual acumulat en l’any de major
execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
Als efectes de determinar que un treball/servei és d’igual o similar naturalesa al
que constitueix l’objecte del contracte, s'atendrà a la coincidència entre els tres
primers dígits dels seus respectius codis CPV.
S’ha d’acreditar:






Experiència en la realització de, com a mínim, 4 projectes de transparència i
dades obertes.
Experiència en la realització de, com a mínim, 2 projectes de transparència
utilitzant les tecnologies Liferay 6.2 Enterprise Edition per a la gestió de portals
i continguts.
Experiència en la realització de, com a mínim, 2 projectes utilitzant la
tecnologia de CKAN per a la gestió de dades obertes.

2. Per a la bona execució del contracte l’empresa licitadora haurà de disposar dels
següents perfils, amb l’experiència (que es pot indicar en els currículum vitae), i
certificats específics que es detallen:









Un responsable de desenvolupaments amb:
o certificat ITIL v3 expert
o experiència mínima en projectes d’administració electrònica,
transparència i dades obertes de 3 anys
Un analista programador amb:
o certificació en Liferay 6.2 Certified Professional developer
o amb experiència mínima de 2 anys en projectes de transparència
o amb experiència mínima de 2 anys en projectes utilitzant les tecnologies
Liferay i CKAN.
Un programador amb:
o amb experiència mínima de 1 any en projectes utilitzant les tecnologies
Liferay i CKAN.
Un dissenyador / maquetador web amb:
o experiència mínima de 2 anys en disseny i maquetació de webs.
Un tècnic de sistemes sènior amb:
o Experiència mínima de 3 anys en administració de sistemes,
configuració de servidors i base de dades.

Aquests criteris de solvència tècnica es requereix per a poder constatar que el
proveïdor ha realitzat serveis anteriors de similar natura des del punt tècnic i serà
capaç d’assumir un servei equivalent al de l’objecte de contracte donada la requerida
constatació d’experiència en similars serveis realitzats anteriorment, així com dels
diferents perfils previstos en la licitació per a fer front de manera adequada al
contracte.

4.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I
DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració tenen relació amb les prestacions que són objecte del
contracte i que corresponen amb l’apartat 1.4 del plec de prescripcions tècniques.
S'estableixen criteris majoritàriament objectius, calculables de manera automàtica,
mitjançant fórmules. En els casos de valoració subjectiva es requereix el
desenvolupament detallat de la forma en que les empreses licitadores donaran
compliment als requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques, amb la
finalitat d’avaluar si les seves ofertes els compleixen. Amb aquesta finalitat, s'han
inclòs els elements suficients per permetre establir un control de la prestació basat en
criteris de qualitat i orientats a la millora contínua dels àmbits identificats en relació als
serveis a prestar.

5.- ACREDITACIÓ
PERSONAL

DE

NO

CONTRACTACIÓ

DE

De conformitat amb l’article 308.2 de la LCSP es fa constar que les prestacions objecte
del present contracte no responen a necessitats permanents de personal relacionades
amb l’exercici de competències del Consorci AOC.

Barcelona, a 21 de juny de 2022
El Subdirector d’Estratègia i Innovació
Miquel Estapé i Valls

