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INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 360690 A61UG-WDE5W-GGILD 7A146D5F53CD0BB9A32AFCD3CFCC31FBE724FA48) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

Departament o Servei: Serveis Informàtics i Sistemes
Responsable del contracte: Josep Àvila Romero
RESUM OBJECTE: Servei de manteniment del programari de Gestió Tributària i Recaptació GTWIN
TIPUS CONTRACTE:
 Obra
 Servei
 Subministrament
 Privat
 Mixt
PROCEDIMENT:
 Negociat  Obert
TRAMITACIÓ:
 Ordinària  Urgent

Data d’inici previst: 1 de gener de 2021
1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR:
El Consell Rector de XALOC, en sessió de 10 de maig de 2005, va adjudicar a l’empresa TAOTècnics en Automatització d’oficines SA (actualment, T-Systems) el contracte de subministrament
d’una llicència d’ús d’una aplicació informàtica de gestió integral de tributs i d’altres ingressos de dret
públic, recaptació, cadastre i territori (en endavant GTWIN), tramitada per procediment obert, que
comprenia la seva instal·lació, parametrització, adaptació, formació per a tècnics i usuaris finals,
traspàs de dades i manteniment i suport, d’acord amb allò establert en el Plec de prescripcions
tècniques.
Els mòduls que composen actualment la llicència de l’aplicació informàtica són els següents:
1. Registre i Expedients: aplicatiu de registre d’entrada i sortida, seguiment d’expedients, gestió
documental i notificació electrònica.
2. Plataforma telemàtica: composada per la carpeta ciutadana, carpeta gestors, carpeta
ajuntaments i registre electrònic.
3. Gestió Tributària: mòduls corresponents a la gestió i recaptació així com els diferents
procediments tributaris.
4. Sistema Informació i Direcció: sistema d’indicadors i informes.
5. Multes PDA: aplicatiu de gestió de denúncies mitjançant dispositius mòbils.
6. Connecta DGT: mòdul de Serveis Web de connexió a DGT
7. Connecta Nostra: mòdul de Serveis Web de connexió a eNotum per les notificacions
electròniques de les denúncies de trànsit.
Els programaris anteriors requereixen un manteniment que ha de contemplar obligatòriament i, com a
mínim, els següents aspectes:

_____

•

Manteniment correctiu: correcció o esmena de qualsevol mal funcionament o disfunció del
producte.

•

Manteniment evolutiu: lliurament de noves versions del producte que recullin canvis
legislatius.

•

Manteniment perfectiu: lliurament de noves versions del producte per raons de qualitat en la
millora del rendiment i l’eficiència.

•

Revisió i correcció de possibles inconsistències de les dades provocades per un incorrecte
funcionament del producte, o si fos el cas, derivades de la migració de dades.
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Servei de suport telefònic i remot.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 360690 A61UG-WDE5W-GGILD 7A146D5F53CD0BB9A32AFCD3CFCC31FBE724FA48) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:
L’empresa T-Systems ITC Iberia SAU té la propietat i els drets exclusius per a realitzar el
manteniment dels productes esmentats tal com queda acreditat a l’acta notarial que s’adjunta, i per
tant, és l’única empresa capacitada per realitzar el manteniment de l’aplicació.

3. OBJECTE:
L’objecte del contracte és el manteniment de l’aplicatiu GTWIN que inclou les següents prestacions:
-

Manteniment correctiu: correcció o esmena de qualsevol mal funcionament o disfunció
del producte.

-

Manteniment evolutiu: lliurament de noves versions del producte que recullin canvis
legislatius.

-

Manteniment perfectiu: lliurament de noves versions del producte per raons de qualitat
en la millora del rendiment i l’eficiència.

-

Revisió i correcció de possibles inconsistències de les dades provocades per un
incorrecte funcionament del producte, o si fos el cas, derivades de la migració de dades.

-

Servei de suport telefònic i remot

-

72 hores de desenvolupaments específics per Xaloc sobre les aplicacions objecte de
manteniment.

-

Presentació de millores de producte a interlocutors de Xaloc a les oficines de T-Systems

-

Lliurament sense cost addicional de mòduls complementaris per resoldre noves funcionalitats
d’un mateix producte o substituir mòduls o funcionalitats obsoletes

-

Lliurament sense cost addicional de nous productes amb tecnologia web que substitueixin a
productes llicenciats anteriorment.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT AMB NEGOCIACIÓ segons arts. 166 i ss. LCSP:
L’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU és titular dels drets sobre les aplicacions informàtiques
objecte de manteniment i que és la única empresa habilitada per oferir el servei de manteniment de
les mateixes tal i com consta acreditat en l’Acta notarial corresponent.

5. DURADA
•

Durada Inicial: __2 anys__

•

Pròrroga:

 NO

1 any

2 anys

 Altre: ______

6. IMPORT
• Justificació del preu: El preu proposat de manteniment respon al preu de mercat tenint en compte
l’exclusivitat de l’aplicació informàtica i l’evolució del cost del servei de manteniment durant els últims
anys.

_____
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Pressupost de Licitació:
Cost contracte
(sense pròrrogues)
115.000,00
230.000,00
24.150,00
48.300,00
139.150,00
278.300,00

Cost anual
Sense IVA
IVA (21%)
Amb IVA

Import sense IVA:
230.000,00 €
Import de l’IVA:
48.300,00 €
Pressupost de licitació: 278.300,00 €

•

Justificar la no divisió en lots:

La naturalesa de la prestació objecte d’aquest servei no permet la divisió de l’objecte del contracte en
lots, ja que es contempla el servei de forma integral, requerint que un únic operador presti el servi per
tal que s’asseguri una prestació uniforme del servei i una correcta coordinació en les seves
modalitats.

7. ADMISSIÓ DE VARIANTS. ART 142 LCSP
No
8. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (sense tenir en compte les pròrrogues):
Any
2021
2022

Aplicació press. Import (IVA inclòs)
20 9200 21900
139.150,00
20 9200 21900
139.150,00

9. TERMINI DE GARANTIES:
Per la naturalesa del contracte el termini de garantia coincideix amb el termini d’execució del
contracte. La garantia definitiva no es tornarà fins que no hagi estat complert satisfactòriament el
contracte.

10.
•

SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS:
Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica. Art. 88, 89 i 90 LCSP:

Contracte de serveis
 Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels que es disposi
per executar el contracte
Disposar del codi font de les aplicacions per poder dur a terme la tasca encomanada a la base
segona del Plec de prescripcions tècniques. S’acreditarà mitjançant certificat del representant de
l'empresa conforme disposa de les fonts d’aplicació per poder dur a terme la tasca encomanada en la
base segona del Plec tècnic.
 Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per l’execució dels
treballs o prestacions

_____
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Disposar dels recursos humans específics per atendre les consultes. Disposar de més de tres
persones dedicades a aquesta tasca es considerarà acreditat. S’acreditarà mitjançant certificat del
representant de l’empresa en què consti el nombre de persones dedicades a aquesta tasca.
•

Concreció de les condicions de solvència:

Acreditació sobre la propietat del codi font del programari GTWIN objecte de manteniment.

11.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:

L’objecte de negociació del contracte serà el preu.

12.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE:

SÍ, s’admeten: fins a un 20% del pressupost base del contracte
Causes: podrà modificar-se el contracte per a la incorporació del servei de manteniment de nous
productes o solucions informàtiques d’aquesta mateix proveïdor, serveis de manteniment que només
pugui prestar l’empresa T-Systems per raons d’exclusivitat.
•

Increment d’unitats fins a un 10%:  Sí  No

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 202 LCSP
 Mediambientals: S’estableix com a condició especial d’execució l’obligació per part de l’empresa
que resulti adjudicatària que aquella documentació que lliuri a XALOC en format paper durant la
vigència del contracte haurà de ser en paper reciclat. El paper ha de ser 100% reciclat i incloure un
65% de fibres reciclades post consum. El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà
d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la presentació de les fitxes tècniques del
paper que utilitzaran al llarg de la prestació del servei, a requeriment de l’organisme. La certificació
d’aquests requisits podrà realitzar-se a través de qualsevol programa d’eco etiquetat.

14. PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP
Prèvia presentació de factura, s’abonarà el preu en el següent moment:
 A la fi del compliment de l’objecte  Mensualment X Altre: trimestralment, a trimestre vençut

15. SUBCONTRACTACIÓ. Art. 215 LCSP
 NO X SI

16.

PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE. Art. 192 LCSP:

Són infraccions molts greus:
- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials que estiguin previstes en aquest plec i
de les condicions especials d’execució.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment de les condicions
establertes en els plecs que provoquin perjudicis molt greus a l'organisme.
- La cessió, subcontractació o traspàs, total o parcial, del contracte o cessació de la prestació del
servei sense que hi concorrin les circumstàncies legals que el legitimin.
- La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de l'organisme, relatives
a l'execució del contracte.
- La paralització total i absoluta en l’execució de les prestacions per causes imputables al
contractista.
- La no utilització dels mitjans mecànics/tècnics i/o humans ofertats.
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La reiteració en la comissió de faltes greus (dos faltes greus).
La demora en l'inici de la prestació del servei superior a dos setmanes de la data establerta.
L'incompliment reiterat en la qualitat dels serveis (sempre que no sigui falta greu).
L'incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.
L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals.
La desatenció al responsable del contracte designat en aquest plec i al personal de XALOC
encarregat del control i supervisió del servei, sempre que no sigui considerada com a falta greu.
La negativa a cooperar amb XALOC quan aquest dugui a terme actuacions de control i supervisió
de les prestacions realitzades per l’adjudicatari.
En general, la manca manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol dels documents i
declaracions aportats en els sobres de l’oferta.
La manca d’observança del deure de secret que empara les dades que es posin de manifest, com
a conseqüència de la realització dels treballs objecte de contractació.

Són infraccions greus:
- Els tractes incorrectes i/o desatenció al personal de l’organisme.
- La prestació defectuosa o irregularitats en la prestació del servei, que provoquin danys en el
servei.
- La demora en l'inici del servei superior a 1 mes de la data establerta.
- L'incompliment reiterat en la qualitat dels treballs (fins a dos cops).
- La reiteració en la comissió de faltes lleus (2 faltes lleus).
- El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social
sempre que no sigui falta molt greu.
- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals, sempre que no constitueix falta molt greu.
- La desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació amb la
prestació.
- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de qualsevol
acte de publicitat i difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.
- La modificació de l’equip de treball en el transcurs de la implantació.
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.
Són infraccions lleus:
- Qualsevol incompliment no previst anteriorment i que infringeixi d'alguna manera les condicions
establertes en els plecs de condicions, sempre que sigui un perjudici lleu del servei.
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ
procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitats
contractuals:

a) Per infraccions molt greus:
Multa de 3.001 a 6.000 euros.

b) Per infraccions greus:
Multa de 301 a 3.000 euros.

c) Per infraccions lleus:
Multa de fins a 300 euros.
El règim de penalitzacions per execució defectuosa o demora serà el previst a l'article 192 i 193 de la
LCSP, d’acord amb el quadre de penalitzacions que s’estableix a continuació:
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PENALITZACIÓ

50 euros per cada dia de retard, fins un màxim
Retard en el temps de resposta de les
de 3 dies hàbils. A partir del 4t dia hàbil, 75
incidències o assistència, quan la incidència
euros per cada dia de retard fins un màxim de
no comporti la suspensió del servei
5 dies hàbils més.
Retard en el temps de resposta de les 100 euros per cada dia de retard, fins un
incidències o assistència, quan la incidència màxim de 3 dies hàbils. A partir del 4t dia
comporti la suspensió del servei
hàbil, 150 euros per cada dia de retard fins un
màxim de 5 dies hàbils més.
L'organisme podrà decidir entre:
- La resolució del contracte amb confiscació
de la garantia.
Cada vegada que les penalitats anteriors o
assoleixin un múltiple del 5% del preu del - Acordar la continuïtat de l'execució amb
contracte o transcorreguts els terminis del imposició de noves penalitats per l’import
punt anterior
màxim previst en els apartats anteriors Si
transcorreguts un 30 dies hàbils no compleix,
es procedirà a la resolució del contracte amb
confiscació de la garantia.
Pel que fa referència al manteniment de la
plataforma, a requeriment de XALOC,
l'adjudicatari està obligat a esmenar els
defectes, insuficiències tècniques, errors
materials, omissions i infraccions que li
siguin imputables, en el termini que XALOC
indiqui. Si un cop transcorregut el termini
esmentat, les deficiències no han estat
corregides, XALOC podrà optar entre:

- Resolució del contracte amb confiscació de
la garantia i abonament per part de
l'adjudicatari d'una indemnització del 20% del
preu d'adjudicació.
o
- Atorgar un nou termini improrrogable, amb
penalització de 1000 euros diaris per dia
d'incompliment, fins un màxim de 15 dies
hàbils. En cas de no complir, resolució del
contracte amb confiscació de la garantia.

Tot i les penalitats contemplades en el quadre anterior, quan es doni un motiu justificat en relació amb
la naturalesa de l'incompliment o de l'afectació d'aquest, l'organisme podrà decidir la resolució del
contracte amb confiscació de la garantia.

17. DETERMINACIÓ DE LES OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (art.
211.f) LCSP):
Sí: l’especificació establerta en el punt 2 del Plec de condicions tècniques regulador del contracte.

18.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA . DA 3r LCSP:
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
 Sense repercussions
Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents ni en els
futurs
 Amb repercussions
SOSTENIBILITAT FINANCERA
 Sense repercussions
Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada
prèviament l’operació financera.
 Amb repercussions
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Documents adjunts:
En negociat: s’adjunta relació d’empreses a convidar (Mínim de 3 empreses, indicant: nom i
adreça postal mínim), excepte en supòsit del 168 LCSP

S’adjunta Plec de Prescripcions Tècniques
S’adjunta Projecte d’obra i certificat de la seva aprovació
Operacions prèvies comptables RC

_____

