INFORME DE SISTEMES D’INFORMACIÓ
ASSUMPTE: Valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor del contracte d’adquisició
i/o manteniment de diferents programaris corporatius de l’Ajuntament d’Esparreguera
Informe tècnic sobre la puntuació dels criteris del contracte d’adquisició i/o manteniment de
diferents programaris corporatius de l’Ajuntament d’Esparreguera la valoració dels quals depèn
d’un judici de valor, a requeriment de la Mesa de Contractació, obertura de sobre A
FETS
1. En data 27 d’abril de 2021 ha finalitzat el termini de presentació de proposicions per a
prendre part en la licitació per a l’adquisició i/o manteniment de diferents programaris
corporatius de l’Ajuntament d’Esparreguera, mitjançant procediment obert simplificat, amb
codi d’expedient 1408-2216/2020 del gestor d’expedients corporatiu.
2. En data 30 d’abril de 2021 s’ha reunit la Mesa de Contractació per l’obertura de sobre A de
les propostes que han concorregut a la licitació del contracte, sent aquestes les que es
detallen a continuació, per a cadascun dels lots del contracte:
EMPRESA

CIF

LOT(S)

A

DRAGCLIC, SL

B65001893

3

B

ENGINY DIGITAL, SL

B65780108

2

C

CONSULTORIA
TÈCNICA
NEXUS
GEOGRAFICS, S.L.

B17525429

5

D

SPAI
INNOVA
ASTÍGITAS S.L.

B41805557

1

E

EVOTIC, S.L.

B67130674

2

F

GWIDO RAILWAY SL

B66186693

2i4

Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió integral del cos de la Policia
Local
Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió de les Escoles Bressol
Municipals
Implantació i manteniment d’un sistema
d’informació geogràfica (GIS)
Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió d’eleccions i publicació de
resultats
Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió de les Escoles Bressol
Municipals
Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió de les Escoles Bressol
Municipals (2) i Implantació i manteniment
d’una aplicació de gestió integral de
l’Escola Municipal de Música i Dansa (4)

3. Es proposa l’exclusió de l’empresa EVOTIC, S.L., amb CIF B67130674, al no ajustar-se la
seva proposta amb l’objecte i necessitat mínimes que sol·licita l’Ajuntament
d’Esparreguera en aquesta contractació, i és el subministrament i el seu posterior
manteniment, no el desenvolupament d’una solució no implantada en el mercat i que
calgui crear-la i confeccionar-la conjuntament amb el Servei de Sistemes d’Informació en
base a les especificacions del PPT.
Tant el pla d’execució, formació, transició, etc., estan orientats a una solució que està per
definir-se i no existeix, i que s’ha de crear. La intenció d’aquesta contractació és d’adquirir
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solucions clau en mà perquè només s’hagi de treballar la migració de dades i les
formacions als equips directius i administratius (gestors) de les Escoles Bressol
Municipals, sempre que compleixin les característiques i requeriments dels plecs.
D’altra banda, en la memòria es reitera en més d’una ocasió la impossibilitat de contacte
amb l’òrgan de contractació; val la pena dir que en el perfil del contractant apareixen les
dades de l’Òrgan de contractació (telèfon i correu electrònic), així com també des de la
plataforma pública Vortal es poden fer arribar els suggeriments i preguntes necessàries a
l’Òrgan de contractació per tal de donar resposta o bé traspassar-les al responsable del
contracte. Altres proveïdors d’aquest mateix contracte han fet arribar consultes sense
problemes per ambdós vies.
Amb aquesta proposta d’exclusió, les propostes concorregudes a la licitació del contracte
són les següents:
EMPRESA

CIF

LOT(S)

A

DRAGCLIC, SL

B65001893

3

B

ENGINY DIGITAL, SL

B65780108

2

C

CONSULTORIA
TÈCNICA
NEXUS
GEOGRAFICS, S.L.

B17525429

5

D

SPAI
INNOVA
ASTÍGITAS S.L.

B41805557

1

E

GWIDO RAILWAY SL

B66186693

2i4

Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió integral del cos de la Policia
Local
Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió de les Escoles Bressol
Municipals
Implantació i manteniment d’un sistema
d’informació geogràfica (GIS)
Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió d’eleccions i publicació de
resultats
Implantació i manteniment d’una aplicació
de gestió de les Escoles Bressol
Municipals (2) i Implantació i manteniment
d’una aplicació de gestió integral de
l’Escola Municipal de Música i Dansa (4)

4. El PCAP proposa adoptar criteris d’adjudicació la valoració dels quals depèn d’un judici de
valor als efectes de donar compliment al principi d’eficiència de l’administració així com la
possibilitat d’incorporar mesures de millores que disposen les empreses del sector en
l’execució de les prestacions contractuals. La puntuació màxima que es podrà atorgar serà
de:
 Lot 1: 48 punts
 Lot 2: 48 punts
 Lot 3: 30 punts
 Lot 4: 43 punts
 Lot 5: 48 punts
5. Els criteris d’adjudicació, la valoració dels quals requereixen un judici de valor són els
següents:
LOT 1: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA APLICACIÓ
D’ELECCIONS I PUBLICACIÓ DE RESULTATS (48 PUNTS)

DE

GESTIÓ

A) Pla d’execució (fins a un màxim de 12 punts):
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La metodologia emprada per l’empresa licitadora a l’hora d’analitzar l’estat del
sistema informàtic actual de l’Ajuntament d’Esparreguera, dissenyar i prioritzar
les diferents fases de la migració de les dades, parametrització del sistema,
integració del nou sistema informàtic amb el sistemes de l’Ajuntament, proves
de qualitat de la informació traspassada i validacions de les parametritzacions
per part de les persones vinculades als equips de treball del projecte (fins a un
màxim de 7 punts).



El cronograma i planificació en la que s’executaran les diferents fases i fites (fins
a un màxim de 3 punts).



Descripció del perfil del director/a del projecte i consultors/res que aportarà
l’empresa: titulacions i anys d’experiència en processos d’implantació d’aquest
sistema informàtic en l’administració local (fins a un màxim de 2 punts).

B) Pla de formació (fins a un màxim de 10 punts):



Planificació, programa de contingut i durada (jornades i hores per jornada),
puntuables fins a un màxim de 7 punts.



Abast, perfil de les persones designades a fer la formació i perfil de les persones
destinatàries de la formació, puntuables fins a un màxim de 3 punts.

C) Pla de transició (fins a un màxim de 10 punts):
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu de la
transició del servei actual que permeti assegurar la integritat i totalitat de la informació
dels processos electorals realitzats amb anterioritat en la nova plataforma, de la millor
manera possible:



El grau de detall de la planificació del servei de transició, assegurant la
coordinació de les transicions específiques per a cada servei d’aplicació (fins a
un màxim de 4 punts).



La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de
transició, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició (fins a un
màxim de 3 punts).



El grau de definició dels procediments proposats que permetin l’assegurament
de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació (fins a un màxim de 3
punts).

D) Evolució de les aplicacions del contracte (fins a un màxim de 11 punts):



La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i la
seva metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
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o
o
o



Pel seu nivell de criticitat (fins a un màxim de 2 punts)
Pel seu grau d’obsolescència tecnològica (fins a un màxim de 2 punts)
Pel seu volum de manteniment correctiu actual (fins a un màxim de 2
punts)

Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que
ofereixin un pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
o A nivell d’evolucions tècniques (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions funcionals (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions organitzatives (fins a un màxim d’ 1 punt)

E) Millora en els Acords de Nivell de Servei (fins a un màxim de 5 punts):
Es valorarà la millora dels nivells d’acords de servei exigits en l’apartat 4.6 del PPT.
S’atorgaran més punts a les propostes que millorin aquest aspecte, distribuint els punts
en funció de les millores que concretin:
 Millora en el temps de resolució d’incidències crítiques: 2 punts
 Millora en el temps de resposta d’incidències crítiques: 1,5 punts
 Millora en el temps de resolució d’incidències ordinàries: 1 punt
 Millora en el temps de resposta d’incidències ordinàries: 0,5 punt
LOT 2: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ DE LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (48 PUNTS)
A) Pla d’execució (fins a un màxim de 12 punts):



La metodologia emprada per l’empresa licitadora a l’hora d’analitzar l’estat del
sistema informàtic actual de l’Ajuntament d’Esparreguera, dissenyar i prioritzar
les diferents fases de la migració de les dades, parametrització del sistema,
integració del nou sistema informàtic amb el sistemes de l’Ajuntament, proves
de qualitat de la informació traspassada i validacions de les parametritzacions
per part de les persones vinculades als equips de treball del projecte (fins a un
màxim de 7 punts).



El cronograma i planificació en la que s’executaran les diferents fases i fites (fins
a un màxim de 3 punts).



Descripció del perfil del director/a del projecte i consultors/res que aportarà
l’empresa: titulacions i anys d’experiència en processos d’implantació d’aquest
sistema informàtic en l’administració local (fins a un màxim de 2 punts).

B) Pla de formació (fins a un màxim de 10 punts):



Planificació, programa de contingut i durada (jornades i hores per jornada),
puntuables fins a un màxim de 7 punts.



Abast, perfil de les persones designades a fer la formació i perfil de les persones
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destinatàries de la formació, puntuables fins a un màxim de 3 punts.
C) Pla de transició (fins a un màxim de 10 punts):
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu de la
transició del servei actual que permeti assegurar la integritat i totalitat de la informació
en la nova plataforma, de la millor manera possible:



El grau de detall de la planificació del servei de transició, assegurant la
coordinació de les transicions específiques per a cada servei d’aplicació (fins a
un màxim de 4 punts).



La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de
transició, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició (fins a un
màxim de 3 punts).



El grau de definició dels procediments proposats que permetin l’assegurament
de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació (fins a un màxim de 3
punts).

D) Evolució de les aplicacions del contracte (fins a un màxim de 11 punts):



La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i la
seva metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
o Pel seu nivell de criticitat (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu grau d’obsolescència tecnològica (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu volum de manteniment correctiu actual (fins a un màxim de 2
punts)



Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que
ofereixin un pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
o A nivell d’evolucions tècniques (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions funcionals (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions organitzatives (fins a un màxim d’ 1 punt)

E) Millora en els Acords de Nivell de Servei (fins a un màxim de 5 punts):
Es valorarà la millora dels nivells d’acords de servei exigits en l’apartat 5.4 del PPT.
S’atorgaran més punts a les propostes que millorin aquest aspecte, distribuint els punts
en funció de les millores que concretin:
 Millora en el temps de resolució d’incidències crítiques: 2 punts
 Millora en el temps de resposta d’incidències crítiques: 1,5 punts
 Millora en el temps de resolució d’incidències ordinàries: 1 punt
 Millora en el temps de resposta d’incidències ordinàries: 0,5 punt
LOT 3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL
DEL COS DE LA POLICIA LOCAL (30 PUNTS)
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a) Millores proposades (15 punts)
Cada grup de millores es valorarà amb un màxim de 5 punts:
1. Altres mòduls ofertats no exigits al PPT (5 punts)
2. Altres funcionalitats de l’App no exigides al PPT (5 punts)
3. Altres millores (5 punts)
b) Formació sobre el funcionament del programa (15 punts)
Cada tipus de formació es valorarà amb un màxim de 5 punts:
1. Formació bàsica. Detallar els continguts i destinataris (5 punts)
2. Formació d’acord amb les millores proposades del criteri a), punts 1 i 2 (5
punts)
3. Altres propostes formatives (5 punts)
LOT 4: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA (43 PUNTS)
A) Pla d’execució (fins a un màxim de 12 punts):



La metodologia emprada per l’empresa licitadora a l’hora d’analitzar l’estat del
sistema informàtic actual de l’Ajuntament d’Esparreguera, dissenyar i prioritzar
les diferents fases de la migració de les dades, parametrització del sistema,
integració del nou sistema informàtic amb el sistemes de l’Ajuntament, proves
de qualitat de la informació traspassada i validacions de les parametritzacions
per part de les persones vinculades als equips de treball del projecte (fins a un
màxim de 7 punts).



El cronograma i planificació en la que s’executaran les diferents fases i fites (fins
a un màxim de 3 punts).



Descripció del perfil del director/a del projecte i consultors/res que aportarà
l’empresa: titulacions i anys d’experiència en processos d’implantació d’aquest
sistema informàtic en l’administració local (fins a un màxim de 2 punts).

B) Pla de formació (fins a un màxim de 10 punts):



Planificació, programa de contingut i durada (jornades i hores per jornada),
puntuables fins a un màxim de 7 punts.



Abast, perfil de les persones designades a fer la formació i perfil de les persones
destinatàries de la formació, puntuables fins a un màxim de 3 punts.

C) Pla de transició (fins a un màxim de 10 punts):
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu de la
transició del servei actual que permeti assegurar la integritat i totalitat de la informació
en la nova plataforma, de la millor manera possible:



El grau de detall de la planificació del servei de transició, assegurant la
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coordinació de les transicions específiques per a cada servei d’aplicació (fins a
un màxim de 4 punts).



La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de
transició, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició (fins a un
màxim de 3 punts).



El grau de definició dels procediments proposats que permetin l’assegurament
de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació (fins a un màxim de 3
punts).

D) Evolució de les aplicacions del contracte (fins a un màxim de 11 punts):



La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i la
seva metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
o Pel seu nivell de criticitat (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu grau d’obsolescència tecnològica (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu volum de manteniment correctiu actual (fins a un màxim de 2
punts)



Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que
ofereixin un pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
o A nivell d’evolucions tècniques (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions funcionals (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions organitzatives (fins a un màxim d’ 1 punt)
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LOT 5: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
GEOGRÀFICA (GIS) (48 PUNTS)

D’UN

SISTEMA

D’INFORMACIÓ

A) Pla d’execució (fins a un màxim de 12 punts):



La metodologia emprada per l’empresa licitadora a l’hora d’analitzar l’estat del
sistema informàtic actual de l’Ajuntament d’Esparreguera, dissenyar i prioritzar
les diferents fases de la migració de les dades, parametrització del sistema,
integració del nou sistema informàtic amb el sistemes de l’Ajuntament, proves
de qualitat de la informació traspassada i validacions de les parametritzacions
per part de les persones vinculades als equips de treball del projecte (fins a un
màxim de 7 punts).



El cronograma i planificació en la que s’executaran les diferents fases i fites (fins
a un màxim de 3 punts).



Descripció del perfil del director/a del projecte i consultors/res que aportarà
l’empresa: titulacions i anys d’experiència en processos d’implantació d’aquest
sistema informàtic en l’administració local (fins a un màxim de 2 punts).

B) Pla de formació (fins a un màxim de 10 punts):



Planificació, programa de contingut i durada (jornades i hores per jornada),
puntuables fins a un màxim de 7 punts.



Abast, perfil de les persones designades a fer la formació i perfil de les persones
destinatàries de la formació, puntuables fins a un màxim de 3 punts.

C) Pla de transició (fins a un màxim de 10 punts):
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu de la
transició del servei actual que permeti assegurar la integritat i totalitat de la informació
en la nova plataforma, de la millor manera possible:



El grau de detall de la planificació del servei de transició, assegurant la
coordinació de les transicions específiques per a cada servei d’aplicació (fins a
un màxim de 4 punts).



La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de
transició, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició (fins a un
màxim de 3 punts).



El grau de definició dels procediments proposats que permetin l’assegurament
de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació (fins a un màxim de 3
punts).

D) Evolució de les aplicacions del contracte (fins a un màxim de 11 punts):
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La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i la
seva metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
o Pel seu nivell de criticitat (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu grau d’obsolescència tecnològica (fins a un màxim de 2 punts)
o Pel seu volum de manteniment correctiu actual (fins a un màxim de 2
punts)



Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que
ofereixin un pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
o A nivell d’evolucions tècniques (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions funcionals (fins a un màxim de 2 punts)
o A nivell d’evolucions organitzatives (fins a un màxim d’ 1 punt)

E) Millora en els Acords de Nivell de Servei (fins a un màxim de 5 punts):
Es valorarà la millora dels nivells d’acords de servei exigits en l’apartat 8.5 del PPT.
S’atorgaran més punts a les propostes que millorin aquest aspecte, distribuint els punts
en funció de les millores que concretin:
 Millora en el temps de resolució d’incidències crítiques: 2 punts
 Millora en el temps de resposta d’incidències crítiques: 1,5 punts
 Millora en el temps de resolució d’incidències ordinàries: 1 punt
 Millora en el temps de resposta d’incidències ordinàries: 0,5 punt
6. Analitzada la documentació continguda al sobre A de les propostes presentades, amb la
documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació la valoració dels quals depèn d’un
judici de valor, es desprèn la puntuació següent:
A) DRAGCLIC, SL
Presenta oferta en el lot 3:
OBJECTE DE VALORACIÓ

JUSTIFICACIÓ

PUNTUACIÓ

Altres mòduls ofertats no exigits al
PPT

El contractista DRAGCLIC, SL presenta
mòduls interessants i que permetran
millorar l’eficiència i la productivitat del
cos de la Policia Local: FAQs, dades
relacionades, gestió de continguts,
croquis, documents personalitzats i
supercercador, detallant-se el que permet
cadascun d’ells en la mateixa oferta.

5/5

Altres funcionalitats de l’App no
exigides al PPT

Les funcionalitats que presenta la
solució permetran més seguretat i
control dels dispositius mòbils.

5/5
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En el cas d’augment de plantilla a més de
41 agents es mantindria el cost del
producte, a més que presenten més
accions del mòdul de denúncies el qual
està vinculat i integrat amb WTP de
Diputació de Barcelona (DIBA), i que
l’Ajuntament d’Esparreguera fa servir a
dia d’avui.

Altres millores

TOTAL

5/5

15/15

OBJECTE DE VALORACIÓ

JUSTIFICACIÓ

PUNTUACIÓ

Aquestes 40 hores s’hauran de destinar a
formacions diferents a la posada en
marxa, ja que la solució de l’empresa
DRAGCLIC, SL és l’actual de l’Ajuntament
d’Esparreguera i per tant ja es troba en
producció, és a dir, la posada en marxa ja
està realitzada.
Formació bàsica. Detallar
continguts i destinataris

els

Formació d’acord amb les millores
proposades del criteri a), punts 1 i
2

Altres propostes formatives

TOTAL

Serà el responsable del contracte i, en el
seu cas, l’inspector en Cap de la Policia
Local qui determinarà com distribuir les
formacions de desplegament (repàs) i de
cadascun dels mòduls disponibles a la
solució, ja que alguns d’ells no es fan ni
es faran servir per tenir solucions
diferents a l’organització, com és la
gestió dels RRHH.

2,5/5

Aquestes formacions (5 hores) seran
necessàries realitzar-les després de les
anteriors, i imprescindibles per conèixer
els nous mòduls oferts.
Serà el responsable del contracte i, en el
seu cas, l’inspector en Cap de la Policia
Local qui determinarà com distribuir les
formacions de desplegament i de
cadascun dels mòduls disponibles a la
solució
La
pròpia
solució
disposa
de
videotutorials integrats per una continua
formació del cos de la Policia Local, així
com l’arxiu de Webinar realitzats als
cossos de les diferents policies local.s

5/5

5/5

12,5/15
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B) ENGINY DIGITAL, SL
Presenta oferta en el lot 2:
OBJECTE DE VALORACIÓ

Pla d’execució

JUSTIFICACIÓ

PUNTUACIÓ

Ràpida implantació (3-4 setmanes)
comptant la personalització i migració de
les dades actuals, facilitant plantilles
perquè l’Ajuntament pugui preparar la
migració de les dades actuals. Integrable
amb el padró d’habitants.

7/7

Cronograma detallat amb claredat així
com les fases i fites a aconseguir.

3/3

Es presenten els perfils sol·licitats, els
quals són adequats a les especificacions
del plec tècnic, així com l’experiència en
sistemes informàtics en l’administració
local.

2/2

2 sessions de formació de 2 hores
cadascuna, podent-se pactar-se alguna
addicional en cas de necessitat i
reclamada
per
l’Ajuntament
d’Esparreguera.
Pla de formació

Pla de transició

3,5/7

Altres propostes presenten un major
número d’hores per a cadascun dels
mòduls de l’aplicació especificats en els
plecs.
Es presenten les persones i perfils dels
formadors, els quals són adequats per
presentar la solució al nostre personal.

3/3

Presenta proposta de planificació en
forma d’anàlisi, definició i execució per
l’èxit del traspàs del sistema actual, el
qual és adequat per tal de migrar la
informació sense problemes.

4/4

Presenta
proposta
adequada
d’organització
transversal
entre
l’empresa i l’equip informàtic de
l’Ajuntament per la fase de migració de
dades.

3/3

En la memòria es detallen cadascun dels
passos en el traspàs de la informació,
ordenats cronològicament.

3/3
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Evolució de les aplicacions del
contracte

Segons el contractista, la solució està en
evolució
constant
i
s’adapta
tecnològicament
segons
noves
necessitats, ja siguin requerides per
l’administració, clients... o bé per
iniciativa pròpia.

11/11

Fan ús de metodologies àgils per donar
solució a problemes puntuals i concret.

Millora en els Acords de Nivell de
Servei

Els Acords de Nivell de Servei (en
endavant, ANS) són els mateixos que els
màxims especificats en el plec, i hi ha
altres ofertes que presenten un temps
inferior.

TOTAL

0/5

39,50/48

C) CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, S.L.
Presenta oferta en el lot 5:
OBJECTE DE VALORACIÓ

JUSTIFICACIÓ

PUNTUACIÓ

Pla d’execució

Presenten diferents accions ordenades
però no les plasmen cronològicament. La
resta és correcte.

9/12

Pla de formació

Es proposen 3 sessions de formació
durant el 1r any de contracte i 2 sessions
per a cada anualitat posterior (usuaris de
consulta i usuaris editors/publicadors).

10/10

Pla de transició

El Sistema d’Informació Geogràfica (en
endavant,
SIG)
de
l’Ajuntament
d’Esparreguera és propietat de l’empresa
licitadora, per tant, no hi ha pla de
transició a tal efecte i la implantació
inicial està realitzada. De totes maneres,
indiquen en la memòria l’assegurament
de la continuïtat del servei.

10/10

Evolució de les aplicacions del
contracte

Correcte. Adjunten taula amb accions i
propostes d’evolució de serveis i
aplicacions durant els anys de contracte,
adaptant la solució a noves tecnologies
d’actualitat com Angular.

11/11

Millora en els Acords de Nivell de
Servei

Es redueixen els temps de resposta i
resolució a 4 hores (crítiques) i 2 dies (no
crítiques).

5/5
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TOTAL

45/48

D) SPAI INNOVA ASTÍGITAS S.L.
Presenta oferta en el lot 1:
OBJECTE DE VALORACIÓ

JUSTIFICACIÓ

PUNTUACIÓ

Pla d’execució

L’empresa
licitadora
presenta
cronograma
i
especificació
de
cadascuna de les fases i fites perquè la
implantació del projecte sigui un èxit:
desplegament, migració, gestió del canvi,
etc. Incorpora els perfils idonis i amb
experiència per dur a terme la direcció i
execució del projecte.

12/12

Pla de formació

En la memòria presentada s’especifica
cadascun dels mòduls a tractar així com
les jornades destinades, sent aquestes
adequades per a la formació del personal
d’administració i gestió de la solució.

10/10

Pla de transició

Presenten els objectius de la transició del
servei i les feines a realitzar, així com
l’organització de recursos emprats i les
línies de treball dels propers mesos,
totalment adequats per una bona
implantació i transició del sistema
actual.

10/10

Evolució de les aplicacions del
contracte

L’empresa licitadora presenta un procés
de desenvolupament que permetrà
observar l’evolució de la solució així com
estudiar possibles millores funcionals.

11/11

Millora en els Acords de Nivell de
Servei

Presenta reducció en els temps de
resposta i de resolució especificats en
els plecs.

5/5

TOTAL

48/48

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

E) GWIDO RAILWAY SL
Presenta oferta en els lots 2 i 4:
OBJECTE DE VALORACIÓ LOT 2

Pla d’execució

Pla de formació

Pla de transició

JUSTIFICACIÓ

PUNTUACIÓ

Metodologia de treball: implicació en el
coneixement i capacitat d’anàlisi de les
necessitats de les EBM, així com
recomanacions de millora no només
tecnològica, també organitzativa i
educativa.

7/7

Cronograma: fases i fites detallades per
a cadascuna de les EBM.

3/3

Descripció perfils: es presenten els perfils
sol·licitats, els quals són adequats a les
especificacions del plec tècnic, així com
l’experiència en sistemes informàtics en
l’administració local i en centres
educatius.

2/2

Total de 17 hores per a les EBM
distribuïdes en la formació inicial,
concreció dels mòduls i nous mòduls
que s’incorporin. El pla de formació va
molt orientat a l’acompanyament a les
EBM per ajudar als equips directius i
d’administració en una millora de la
gestió gràcies a la seva solució i
experiència del sector.

7/7

La persona formadora té experiència en
el sector educatiu i per tant el perfil és
adequat tal com es detalla en els plecs.

3/3

Presenten detalladament anàlisi de
situació d’origen i configuració inicial i
migració de dades, especificant que i
com ho importaran al nou sistema.
També l’equip i experiència en aquest
procés de transició tecnològica i
organitzativa.

10/10
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Evolució de les aplicacions del
contracte

Incorporen fins i tot una filosofia de
desenvolupament
de
la
solució
associada a que les EBM se sentin part
de la comunitat per crear debats i
sinergies que permetin una millor gestió
de la solució i aprofitament per aquesta i
altres EBM.

11/11

S’especifica amb claredat i exactitud els
cicles d’actualització i evolució de la
solució,
amb
anotacions
de
la
repercussió i parts del sistema
afectades.
Millora en els Acords de Nivell de
Servei

Redueix en 1 hora (8 hores) el màxim
d’incidències crítiques, 4 hores en
incidències greus (15 hores). No s’inclou
proposta per a les incidències i consultes

TOTAL

3,5/5

46,50/48

OBJECTE DE VALORACIÓ LOT 4

JUSTIFICACIÓ

PUNTUACIÓ

Pla d’execució

Gwido és la plataforma actual de gestió
de l’EMMDE. En aquest pla d’execució
s’inclou la revisió de la situació actual per
detectar oportunitats de millora en la
parametrització
del
sistema,
principalment amb l’equip directiu de
l’EMMDE.

12/12

Total de 10 hores per a de l’EMMDE
distribuïdes en la formació temàtica i
nous mòduls que s’incorporin. El pla de
formació
va
molt
orientat
a
l’acompanyament a l’EMMDE per ajudar
als equips directius i d’administració en
una millora de la gestió gràcies a la seva
solució i experiència del sector.

7/7

La persona formadora té experiència en
el sector educatiu i per tant el perfil és
adequat tal com es detalla en els plecs.

3/3

La solució proposada és l’actual que té
en producció l’EMMDE, per tant, no
caldria fer res a tal efecte, tal com ho
indiquen a la memòria tècnica.

10/10

Pla de formació

Pla de transició
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Evolució de les aplicacions del
contracte

Incorporen fins i tot una filosofia de
desenvolupament
de
la
solució
associada a que les EBM se sentin part
de la comunitat per crear debats i
sinergies que permetin una millor gestió
de la solució i aprofitament per aquesta i
altres EBM.

11/11

S’especifica amb claredat i exactitud els
cicles d’actualització i evolució de la
solució,
amb
anotacions
de
la
repercussió i parts del sistema
afectades.
TOTAL

43/43

CONCLUSIÓ
Que la puntuació total assignada a cadascun dels lots per les empreses licitadores, una
vegada considerats els criteris de valoració subjectius, és la següent:
LOT 1: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ D’ELECCIONS I
PUBLICACIÓ DE RESULTATS
EMPRESA

CIF

PUNTUACIO

D

B41805557

48

SPAI INNOVA ASTÍGITAS S.L.

LOT 2: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ DE LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
EMPRESA

CIF

PUNTUACIO

B

ENGINY DIGITAL, SL

B65780108

39,50

E

GWIDO RAILWAY SL

B66186693

46,50

LOT 3: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DEL
COS DE LA POLICIA LOCAL (30 PUNTS)
EMPRESA

CIF

PUNTUACIO

A

B65001893

27,50

DRAGCLIC, SL
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LOT 4: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA (43 PUNTS)
EMPRESA

CIF

PUNTUACIO

E

B66186693

43

GWIDO RAILWAY SL

LOT 5: IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
(GIS) (48 PUNTS)
EMPRESA

CIF

PUNTUACIO

C

B17525429

45

CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, S.L.

Esparreguera, a data de la signatura electrònica
Joan Córdoba Márquez
Cap d’Informàtica i Sistemes d’Informació
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