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Objecte de la contractació
Contractació d'un servei que inclogui 2 persones per al manteniment correctiu i petits evolutius,
millora del rendiment i manteniment de la documentació relativa a l'eina CONFORCAT per a la
gestió integral de les subvencions que promou i gestiona el Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya (CFCC).

Objectius del servei
Els recursos proporcionats hauran de dur a terme le següents tasques:
•
•

•
•

Mantenir en estat operatiu l'eina CONFORCAT.
Realitzar petits desenvolupaments correctius i evolutius per adaptar l'eina CONFORCAT a
nous requeriments per canvis de normativa i adaptacions derivades de processos interns
per connectar sistemes que facilitin el traspàs de dades automatitzat, amb la garantia
necessària de seguretat i protecció de dades.
Mantenir actualitzats els manuals tècnics i d’usuari de l'eina Conforcat amb els canvis que
es produeixin durant l’execució del servei.
Realitzar les tasques necessaries per facilitar les extraccions de dades de la base de dades
general de l’aplicació per a la seva explotació i integració amb altres sistemes.

Marc temporal d’execució del contracte
L’execució del contracte s'estableix des de l’1 de gener de 2019 (o l’endemà de la formalització
del contracte si és posterior a aquesta data) fins al 31 de desembre de 2019.

Descripció del sistema actual
L'eina CONFORCAT és una aplicació que permet gestionar al CFCC, entitats sol·licitants i
beneficiàries els processos relacionats amb la gestió de les subvencions destinades a programes
formatius, des de la generació de la convocatòria fins a la liquidació de la subvenció incloent-hi,
bàsicament, els següents procediments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generació de les convocatòries
Sol·licitud de subvencions
Verificació administrativa de les sol·licituds, si escau
Valoració tècnica de les sol·licituds
Atorgament de subvencions
Seguiment de la formació
Certificació de la formació realitzada
Justificació de les despeses, en convocatòries anteriors a 2018
Liquidació de les subvencions
Tractament d’al·legacions i recursos
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L'eina està connectada a la plataforma d’Interoperabilitat PICA, que dóna la cobertura tecnològica
per:
•
•

Registre electrònic (S@RCAT).
Signatura digital (PSIS).

A aquests serveis caldrà afegir les següents integracions:
•
•
•

Notificació electrònica (eNOTUM).
Còpia Autèntica (eCopia).
Altres serveis que puguin ser considerats d’interès.

L’eina CONFORCAT està basada en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MS Visual Studio 2017 (amb possibles actualitzacions a versions superiors).
MS ASP.NET, C# usant Entity Framework MVC 3.0 (amb possibles actualitzacions a
versions superiors).
.NET Framework 4.7.
LINQ 5 (to SQL, to Entities) amb possibles actualitzacions a versions superiors).
HTML, CSS, jQuery i Ajax.
Sistema operatiu servidor: Windows 2012 Server o superior (Frontend i Backend).
Servidor d’aplicacions: MS IIS (Frontend).
Base de dades ORACLE 12c (Backend).
Compatible amb els principals navegadors del mercat.
4 entorns (Desenvolupament, Test, Preproducció i Producció).
Ús aplicacions generació versions MS (Git) i TFS,

Característiques del servei
•

•

•

El servei s’haurà de realitzar en les instal·lacions del CFCC per tal de facilitar la
coordinació del servei amb el responsable del contracte; les tasques a realitzar precisen
de la continua comunicació entre els recursos aportats per l’empresa adjudicatària i el
responsable del contracte al Consorci, així com de personal de les unitats que gestionen
l’aplicació informàtica, per això, dur a terme el servei a les dependències de l’empresa
adjudicatària seria ineficient per a la seva correcta execució.
El servei es farà dins l’horari laboral que és de 08:30-14:00 i de 15:00 a 18:30 hores de
dilluns a dijous i de 08:00 a 14:30 hores els divendres. Aquest horari podrà flexibilitzarse d'acord amb les necessitats del CFCC.
Les tasques principals a realitzar són aquelles descrites en els objectius del servei, dels
què es destaca:
o

Desenvolupar correctius per alguna incidència detectada, o bé petits evolutius
derivats de canvis normatius o necessitats sorgides durant el període del
contracte, que permetin millorar l’aplicació de les lleis 39/2015 i 40/2015 així com
de l’expedient electrònic.

o

Generar i actualitzar la documentació per integrar els nous desenvolupaments i
mantenir actualitzat el “know-how” de l’eina
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•

L'empresa adjudicatària nomenarà a una de les persones tècniques ubicades a les
instal·lacions del CFCC com a interlocutora que permeti una comunicació directa per
coordinar les diferents actuacions que es duguin a terme durant la vigència d'aquesta
contractació; alhora determinarà qui és responsable d’aquest equip en la seu de
l’empresa (proporcionant totes les dades de contacte).

•

En funció de l’adjudicació i abans de la finalització del servei corresponent, l'adjudicatari
farà el traspàs dels coneixements necessaris mitjançant formació presencial al personal
que determini el CFCC i/o a un altre possible adjudicatari, si escau, per a que es pugui
continuar amb garanties el manteniment de l’eina.

•

L’adjudicatari dotarà els seus treballadors/res de les eines i llicències necessàries per a
dur a terme la seva feina (maquinari i programari).

•

El CFCC proporcionarà la infraestructura i els recursos de sistemes necessaris per al
desplegament del programari als entorns de test, preproducció i producció així com el
servidor de base de dades de desenvolupament.

L’adjudicatari es compromet també a:
•
•
•
•
•

•

Informar puntualment del desenvolupament del projecte al Cap del Servei d’Innovació,
Planificació i Organització del CFCC (o superiors d’aquest).
Lliurar un informe mensual, prèviament pactat amb la Subdirecció de Planificació,
Innovació i Recursos Humans del CFCC, de l’evolució del contracte
Realitzar les sessions formatives/informatives necessàries sobre els nous evolutius i/o
canvis d’operativa realitzats al personal del CFCC que la Subdirecció determini
Complir amb les directives tecnològiques, de seguretat i qualitat que estableixi el CFCC.
Implementar les mesures, processos i requisits que el CFCC sol·liciti amb la finalitat de
millorar la seguretat i la protecció de dades i proposar les que consideri necessàries per
millorar-les.
Facilitar tota aquella informació que el client requereixi per tal que aquest pugui donar
compliment a la legislació i normativa referida en els diferrents apartats d’aquest
contracte.

Infraestructura tecnològica (característiques principals)
Entorn de producció
•

•

Servidor producció frontend:
o 8 vCPU
o 8 GB RAM
o 200 GB Espai en disc (alt rendiment)
o S.O.: MS Windows Server 2012 Standard Ed. 64 bits.
Servidor producció backend:
o 4 vCPU
o 8 GB RAM
o 500 GB Espai en disc (alt rendiment)
o S.O.: MS Windows Server 2012 Standard Ed. 64 bits.
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Entorn de preproducció.
•

Servidor preproducció frontend:
El servidor està configurat a la xarxa del CFCC amb característiques similars a les
del seu homòleg de producció.

•

Servidor preproducció backend:
El servidor està configurat a la xarxa del CFCC amb característiques similars a les
del seu homòleg de producció.

Entorn de test.
•

Servidor test frontend:
El servidor està configurat a la xarxa del CFCC amb característiques similars a les
del seu homòleg de producció.

•

Servidor test backend:
El servidor està configurat a la xarxa del CFCC amb característiques similars a les
del seu homòleg de producció.

Entorn de desenvolupament.
•

Servidor test frontend:
No existeix un servidor com a tal, el programari dels ordinadors que es fan servir pel
desenvolupament ja han de tenir instal·lat el servidor d’aplicacions per poder realitzar
la depuració del codi generat.

•

Servidor test backend:
El servidor està configurat a la xarxa del CFCC amb característiques similars a les
del seu homòleg de producció.

Seguretat i protecció de dades
L’adjudicatari s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa el tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Així com a
complir els requeriments de seguretat i continuïtat aplicables a l’objecte del contracte especificats
a la legislació vigent en general.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament, ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
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L’adjudicatari utilitzarà la xarxa, maquinari i/o programari propietat de la Generalitat
exclusivament per a l’ús o benefici de la Generalitat.
A tal efecte, el contractista haurà de signar, juntament amb el contracte, el “model de clàusules
per a supòsits en què l’encarregat del tractament tracti les dades utilitzant els sistemes i els locals
del responsable”, seguint la recomanació 1/2010 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Juntament amb aquest document haurà de signar el document de seguretat del CFCC (els dos
models s’adjunten).

Incidències (tipus i temps de resposta)
Categorització del tipus d’incidència detectada durant el servei que afecti a l’aplicació
CONFORCAT:
Tipus d’incidències:
• Incidència crítica: L’aplicació no funciona o una de les funcionalitats bàsiques no
funciona. Implica una aturada en l’operativa normal de funcionament del CFCC.
• Incidència greu: L’aplicació o una de les seves funcionalitats té una anomalia important
però no impedeix l’operativa normal del CFCC.
• Incidència normal: L’aplicació o una de les seves funcionalitats té una incidència normal.
Temps de resposta i temps de resolució:
• T0: Temps de resposta. Des que la incidència és comunicada a l’adjudicatari fins que un
tècnic qualificat es posa en contacte amb el cap de Secció TIC del CFCC o la persona
que es designi. El temps de resposta es compta sobre l’horari de suport definit en el
mateix dia de la comunicació de la incidència. (Horari de 9:00 a 18:00 de dilluns a
divendres).
• T1: Temps de resolució. Des que la incidència és comunicada a l’adjudicatari fins que es
considera tancada pel cap de Secció TIC del CFCC o la persona que es designi. El temps
de resolució es compta en horari continu (Horari de 0:00 a 24:00 de dilluns a diumenge).

Incidència
Crítica
Greu
Normal

T0 (hores)
1
2
4

T1 (hores)
6
12
48

Perfil mínim assignat
Desenvolupador
Desenvolupador
Desenvolupador

L’adjudicatari pot ofertar uns nivells de resposta millors que els establerts.
Penalitats per incompliment en els temps de resposta:
• Per cada petició crítica que no sigui resposta en el temps establert es penalitzarà un
2% de l’import de la factura del mes en què s’hagi produït la incidència, fins a un
màxim del 10 % de la factura mensual.
• Per cada petició no crítica que no sigui resposta en el temps establert es penalitzarà
un 1% de l’import de la factura del mes en què s’hagi produït la incidència, fins a un
màxim del 5% de la factura mensual.
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Perfil professional sol·licitat
El perfil professional que es demana per dur a terme aquest servei és el d’una persona amb 3
anys o més d’experiència en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques i coneixements,
acreditats mitjançant C.V., en els àmbits següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ús MS Visual Studio 2017
ASP.NET
Programació en C#
HTML, CSS
Javascript, jQuery, Ajax
Llenguatge SQL (DML, DDL) estàndard
Administració, configuració i gestió BD Oracle 12c
Oracle PL/SQL
Administració IIS 7
XML, WebServices, WebAPI
LINQ 5 (to SQL, to Entities)
.NET Framework 4.7
Entity Framework 4.0 connectat a BD Oracle mitjançant ODP (Oracle Client).
MVC 3.0
Creació/Manteniment d'aplicacions que gestionen el procediment administratiu.
Creació/Manteniment d'aplicacions que impliquen la gestió de subvencions.
Creació/Manteniment d'aplicacions que consumeixin serveis PICA (Plataforma
d'Integració i Col·laboració Administrativa) de la Generalitat de Catalunya.
Ús aplicacions generació versions MS (Git)
Experiència amb Application Insights
Rol desenvolupador aplicacions web/WinForms.

Import previst
El pressupost màxim de licitació és de 117.990 € + 24.777,90 € (d’IVA al 21%) = 142.767,90
euros (IVA inclòs). Per calcular l’import previst s’ha valorat dues persones, de perfil
analista/desenvolupador. El temps calculat de treball per persona serà de 1.552,50 hores anuals
repartides proporcionalment en 207 jornades de 7,5 hores diàries durant l’any.
Pel que fa al preu/hora s’ha consultat el “Lot A” del plec de prescripcions tècniques, de l'Acord
marc de Serveis TIC (Exp. 2010/3), de la Comisió Central de Subministrament, on es proposava
per a un perfil programador el preu de 38 euros/hora sense IVA. Tot i què aquest Acord Marc ja
no és vigent i és antic, encara són preus de mercat.

Facturació del servei
El pla de facturació serà mensual, a mes vençut d’acord amb les hores realitzades.
La Cap del Servei d’Innovació, Planificació i Organització del CFCC (responsable del contracte)
donarà la conformitat del servei realitzat, adjuntant certificació del nombre d'hores realitzades.
El pagament es realitzarà en el número de compte que el contractista indiqui a la factura.
Per tal que el Consorci pugui fer efectiu el pagament, l’empresa adjudicatària lliurarà les factures
o minutes, on reflectirà separadament l’IVA, el servei de les quals serà prèviament conformat pel
responsable del contracte.
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Atesa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, a partir del 15 de gener de 2015, les factures hauran
de ser electròniques.
Les factures s’hauran de presentar al Registre administratiu corresponent i han de contenir la
identificació dels òrgans següents:
Codi d'expedient: Es facilitarà en el moment de la signatura del contracte
Unitat Tramitadora:

A09018960

Òrgan Gestor:

A09018960

Oficina Comptable:

A09018960

Període de garantia
S’estableix un període de garantia de 6 mesos, a comptar des de que el Cap del Servei
d’Innovació, Planificació i Organització del CFCC (responsable del contracte) ha donat la
conformitat a la finalització del contracte. Durant aquest període l’adjudicatari es compromet a
resoldre satisfactòriament totes aquelles incidències o defectes detectats com a conseqüència
de la prestació del servei imputables a ell per acció o omissió.
El temps de resposta a les incidències o defectes coincidirà amb el que apareix a l’apartat “Temps
de resposta i temps de resolució”. A aquest efecte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un telèfon
de suport amb horari de 08:00 a 18:00 de dilluns a divendres.

Clàusula lingüística
El treball serà lliurat en un català adequat i correcte (ortografia, gramàtica i vocabulari), que
compleixi la qualitat lingüística amb un nivell de suficiència, corresponent al que la Secretaria de
Política Lingüística descriu com a tal. S’hi emprarà la varietat estàndard, amb un estil de redacció
clar i coherent. La redacció tindrà en compte l’ús no sexista del llenguatge i en totes les
referències a persones apareixeran, si escau, els dos gèneres.
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