INFORME DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT PER A LA LICITACIÓ
D’UN CONTRACTE PER DOTAR ELS ENS LOCALS D’UNA EINA DE
SEGUIMENT, CONTROL I PLANIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
1.

Objecte

La present consulta té el seu fonament en l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
2.

Objectiu de la consulta

La finalitat de la consulta és conèixer si hi ha solucions disponibles en el mercat que
satisfacin les necessitats dels ens locals de seguiment, control i planificació de la seva
contractació, i, si és el cas, preparar correctament la licitació d’un contracte per dotar-nos
d’aquesta solució.
3.

Organisme solꞏlicitant de la consulta

El Consorci Localret és un consorci local format per les administracions locals de Catalunya
per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els
serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels
governs locals en l’impuls de la societat de la informació.
4.

Procediment de la consulta

L’òrgan de contractació va publicar en el perfil de contractant l’objecte d’aquesta consulta.
Les empreses interessades tenien un termini de quinze dies naturals comptats des de
l’endemà d’aquesta publicació per comunicar a Localret la solꞏlicitud de participar en la
consulta preliminar. La consulta preliminar es va realitzar mitjançant un qüestionari.
L’òrgan de contractació fa constar en aquest informe les actuacions efectuades. En l’informe
es relacionen les entitats consultades, les qüestions que se’ls han formulat i les respostes a
aquestes. Aquest informe forma part de l’expedient de contractació i està subjecte a les
mateixes obligacions de publicitat que els plecs de condicions, publicant-se al perfil del
contractant del Consorci Localret. Durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no
ha revelat als participants les solucions proposades pels altres participants, i només el
Consorci Localret coneix íntegrament aquestes solucions. Amb caràcter general, l’òrgan de
contractació, quan elabori els plecs, tindrà en compte els resultats de la consulta efectuada.
La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el procediment de
contractació que, si s’escau, es tramiti.
5.

Actuacions efectuades

5.1. Entitats consultades
1.
2.
3.
4.
5.

ASSOCIACIÓ PEL BON GOVERN I LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE.
AUDIFILM CONSULTING SLU.
NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU.
PIXELWARE SA.
POPULATE TOOLS SL.
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6.

Resum de les consultes efectuades

ASSOCIACIÓ PER AL BON GOVERN I LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE,
AUDIFILM CONSULTING SLU, NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU, PIXELWARE
SA i POPULATE TOOLS SL han complimentat el qüestionari de la consulta preliminar.
En la convocatòria de la consulta preliminar es va advertir expressament que, per tal de
conèixer amb més detall la solució, l’òrgan de contractació podria requerir a les empreses
una presentació demostrativa de la mateixa. AUDIFILM, NEXUS, PIXELWARE i POPULATE
han presentat la seva solució. L’ASSOCIACIÓ PER AL BON GOVERN I LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE va advertir que no tenia “disponibilitat” per
presentar la seva solució “en les properes setmanes”.
Les empreses que han complimentat el qüestionari tenen una solució de seguiment, control
i planificació dels contractes. En alguns casos, disposen d’una solució específica; en altres,
és un mòdul d’una solució més genèrica de contractació electrònica (que inclou el tramitador
o gestor d’expedients i/o l’eina de licitació electrònica, etc.). En aquest segon cas, segons
indiquen les empreses, es tractaria d’un mòdul autònom (stand alone), que, per tant, els
ajuntaments podrien contractar, sense necessitat d’haver d’adquirir tota la solució completa
o, per exemple, sense que haver de contractar el gestor d’expedients de contractació o l’eina
de licitació electrònica.
Funcionalitats:
Amb caràcter general, les empreses han indicat que la seva solució de seguiment (tant si és
específica com si és un mòdul autònom) disposa de les funcionalitats que s’indicaven a la
consulta:
Quadre de comandament dels contractes vigents

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Alertes automatitzades de finalització dels contractes
mitjançant l’enviament de correu electrònic

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Alertes predefinides

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Càlcul automatitzat de terminis de tramitació dels expedients
de contractació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Espai on les empreses contractistes puguin dipositar
documentació relativa al compliment de les seves obligacions
(incloses les obligacions mediambientals i socials).

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Control de l’execució material i pressupostària del contracte:
certificacions parcials, actes de recepció, factures, certificació
final, vinculació amb les factures, control de la despesa...

Sí

Sí

No

Sí

-

Espai de recepció de la prestació, de liquidació del contracte i
de gestió de les garanties (ampliació, retorn...).

Sí

Sí

No

Sí

-

Repositori documental de plecs, clàusules, models...

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Funcions colꞏlaboratives

Sí

Sí

No

No

Sí
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En alguns casos, pel que fa a les empreses licitadores i/o adjudicatàries, la solució té una
funcionalitat semblant a la “carpeta del ciutadà”, on les empreses poden veure, mitjançant
un accés privat, els expedients en què han participat o en què han estat adjudicatàries, i hi
poden introduir documents i/o informació: factures, certificacions, peticions (de liquidació, de
retorn de la garantia...), TC2, documentació acreditativa del compliment del contracte, dels
compromisos o clàusules socials, mediambientals, etc.
Requeriments tècnics:
La solució està basada en estàndards oberts (open source)

Sí

No

No

No

Sí

- La solució té algun mòdul (plugin) basat en productes
comercials o software propietari

No

Sí

No

Sí

No

- La solució és susceptible de ser instalꞏlada i/o
desenvolupada per altres empreses

Sí

Sí

No

Sí

-

La solució està basada en productes comercials o software
propietari

No

Sí

Sí

Sí

No

La solució suporta la instalꞏlació centralitzada
d’actualitzacions?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

La solució disposa d’aplicació per a mòbils o tauletes

-

Sí

Sí

Sí

Sí

La solució disposa d’una solució d’autenticació d’usuari

Sí

Sí

-

Sí

Sí

- Autenticació mitjançant usuari i contrasenya

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Els usuaris s'han d'enregistrar per accedir a la plataforma

Sí

Sí

Sí/No Sí

Sí

La solució s’integra amb el directori d’usuaris de
l’organització, per facilitar l’inici de sessió únic Single Sign
On

No

Sí

Sí

Sí

Sí

La solució disposa d’accés multifactor

Sí

No

No

Sí

Sí

La solució compleix amb l’Esquema Nacional de Seguretat
(ENS)

No

Sí

Sí

Sí

Sí

- Autenticació mitjançant certificat digital

Dades:
Les solucions específiques de seguiment, control i planificació dels contractes; és a dir,
aquelles que no s’inclouen dins d’una eina o solució més genèrica de contractació
electrònica, obtenen les dades (dels contractes) des de les plataformes públiques de
contractació: PLACE i/o PSCP. En principi les solucions integrades en una solució genèrica
de contractació electrònica obtenen aquesta informació directament del tramitador
d’expedients o de l’eina de licitació electrònica propis, però adverteixen que, en el cas que
només s’adquirís el mòdul (autònom) de seguiment, aquesta informació es podria obtenir de
les plataformes públiques de contractació (PLACE i/o PSCP) o també del Registre Públic de
Contractes (RPC), o, si es requerís, del propi gestor d’expedients que tingui l’ajuntament.
Les empreses ens indiquen que l’obtenció de dades de les plataformes o de l’RPC es podria
fer mitjançant webservices (connectors d’interconnexió) o a través dels CSV (dades obertes):
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PSCP: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Contractaci-p-blica-aCatalunya-licitacions-i-adju/a23c-d6vp
RPC: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Contractaci-deCatalunya/hb6v-jcbf
Model de distribució/adquisició de la solució:
En tots els casos, l’adquisició de la solució pot ser As a Service (cloud) o on premise, i, amb
caràcter general, el llicenciament de la solució és per subscripció.
Atenció als/a les usuaris/usuàries:
Totes les solucions disposen d’un servei d’atenció als/a les usuaris/usuàries.
Preu d’adquisició o llicenciament:
Només dues empreses han informat en el qüestionari el preu de llicenciament, especificant
les variables per determinar-lo: habitants (<20.000 hab., <250.000 hab. i diputacions, grans
ciutats), nombre d’usuaris, nombre de contractes...
Joan Bosch
Cap de l’Àrea de Contractació
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