Exp. Gestiona: 1344/2021
Informe RRHH
Procediment: Contracte Subministrament
Assumpte: Programa informàtic de control de presència, amb portal de l’empleat i la
prestació dels serveis d’implantació i manteniment en el decurs de la vigència del
contracte.

INFORME RRHH

Document
Proposta de contractació
Provisió d'Alcaldia
Informe de Secretaria
Informe d’Intervenció
Decret incoació
Provisió d’Alcaldia
Informe Proposta – Secretaria
Informe Fiscalització
Decret Aprovació Plec i Licitació
Anunci Licitació
Certificat Pliques presentades
Convocatòria Mesa contractació
Mesa contractació

Data/Núm. Observacions
11/06/2021
14/10/2021
15/10/2021
18/10/2021
23/11/2021
23/11/2021
02/12/2021
02/12/2021
02/12/2021
03/12/2021
27/12/2021
10/01/2022
13/01/2022

Actualment disposem del programa de control de presència A3PRE, amb versió de l’any
2005, el programa no disposa de manteniment ni servei tècnic, pel que l’eina s’ha quedat
totalment desfasada.
A dia d’avuí, s’ha de donar cobertura a una plantilla de 159 treballadors.

Necessitat a satisfer:
El programari haurà d’incloure les funcionalitats necessàries per a l’enregistrament
de marcatges, parametrització i administració de tot l’entorn, així com, facilitar la
consulta de la gestió horària per part del Departament de Recursos Humans, els
responsables dels serveis i tot el personal, i els especificats en el PPTP.
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A la vista dels següents antecedents:

El programari haurà de complir els requeriments funcionals necessaris d’acord amb
les necessitats organitzatives i la normativa vigent en cada moment.
El sistema de gestió de presència ha d’incorporar, a part dels criteris tècnics i
funcionals, principis d’usabilitat en el disseny d’interfícies i processos d’usuaris i
administradors, enfocats a la qualitat i comoditat d’ús. Els criteris que cal tenir en
compte en aquest aspecte són la comprensibilitat i facilitat d'ús i d’aprenentatge del
sistema, l’eficàcia en l’ús, la coherència i la interacció.
També haurà de complir els requeriments legals vigents sobre protecció de dades
personals.
Els criteris d’adjudicació segons l’establert al PCAP, són:
1. Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació
sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. La distribució
dels criteris és la següent:

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació,
s’aplicaran els criteris de desempat fixats en la clàusula 13 del present plec.
En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova del Camí es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a l’oferta de l’empresa licitadora que reuneixi, al seu entendre, les condicions
més avantatjoses en relació qualitat - preu d’acord amb els criteris assenyalats o a
declarar desert el contracte en els termes del que disposa l’article 150.3 LCSP.
Criteris avaluables de manera automàtica:
1.- Pel preu ofert: fins a 75 punts.
Per obtenir les puntuacions en aquest apartat s’assignarà la puntuació màxima a l’oferta
mes avantatjosa, és a dir, a la que proposi la baixa màxima respecte al preu de licitació,
mentre que la resta d’ofertes es puntuaran d’acord a la següent fórmula matemàtica:
P (punts) = Preu oferta més baixa x 75
Preu de l’oferta que es valora
2.- Millores en els següents apartats, relacionades en el PPTP: fins a 25 punts
2.1.- Enregistrament de marcatges d’entrades, sortides i incidències: 1,5 punts
- Possibilitat de validació jeràrquica multinivell dels marcatges introduïts en funció de
paràmetres preestablerts (franja horària, festiu, etc.)
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- Criteris avaluables de manera automàtica: 100 %
PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 PUNTS

2.2.- Gestió de permisos i vacances: 1,5 punts
- Preveure en els permisos algun camp per a observacions
2.3.- Tractament de les interrupcions de jornada laboral i incidències: 2,5 punts
- Configuració d’incidències d’absència per dies, és a dir, incidències que no tenen una
hora d’inici i final si no que ocupen tota la jornada. (1,25 punts)
- Parametrització de les incidències per grups, retribuïdes/no retribuïdes, temps de
treball efectiu/temps de treball no efectiu, en creació d’hores a recuperar / no recuperar,
amb limitació a perfil d’usuari, amb limitació a grups d’usuari, amb limitació per períodes
determinats, interrupcions de la jornada durada mínima i màxima, amb limitació d’ús a
dies laborables o tipologies de dies no laborables. (1,25 punt)
2.4.- Consulta d’informació per part del propi treballador: 2,5 punts
- A partir de la informació consultada, poder generar arxius en format CSV o Excel de les
consultes principals. (1,25 punts)
- Enviar i rebre missatges i comunicacions. (1,25 punts)
2.5.- Consulta d’informació i validacions per part dels responsables dels serveis: 2 punts
- A partir de la informació consultada, poder generar arxius en format CSV o Excel de les
consultes principals. (1 punt)
- Disposar d’un sistema d’enviament de missatges i alertes. (1 punt)

2.7.- Altres aspectes relacionats amb l’administració del sistema de control horari: 4
punts
- Possibilitat de configurar nous llistats i parametrització del contingut. (1 punt)
- Possibilitat de personalitzar consultes i guardar-les. (1 punt)
- Incorporació d’avisos SMS o altres sistemes d’alertes via dispositius mòbils. (1 punt)
- Possibilitat d’un perfil d’administració per grups de treballadors, per exemple, policia
local, esports i altres. (1 punt)
2.8.- Requeriments tecnològics del programari: 3 punts
- Sistema de seguretat de les transaccions telemàtiques, és a dir, la tecnologia aplicada
per registrar marcatges des d’internet i consultar informació. (1 punt)
- Integració de la identificació dels treballadors amb altres sistemes, taules de bases de
dades i altres. (1 punt)
- Accedir a l’entorn de control horari des del portal del treballador municipal a través
d’enllaç i sense identificar-se de nou. (1 punt)
2.9.- Serveis d’Implantació: 6 punts
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2.6.- Consulta i anàlisi d’informació per part del Departament de Recursos Humans: 2
punts
- Disponibilitat d’eines de gestió de la qualitat que permetin l’elaboració d’estadístiques i
indicadors de temps de treball i d’absentisme, l’elaboració i generació automàtica
d’informes. (1 punt)
- Poder exportar a formats Excel o CSV les dades procedents de les consultes. (1 punt)

- Migració de dades de l’organigrama des del sistema actual. (1 punt)
- En el cas que l’ús inicial del programari no sigui coincident amb l’inici d’any, s’haurà de
preveure la migració de les dades de control horari de l’any en curs a efectes de poder
disposar de la informació anual. (1 punt)
- Hores addicionals de formació. (1 punt)
- Reducció del temps d’implantació. (1 punt)
- Suport en l’elaboració de calendaris anuals. (1 punt)
- Integració de l’aplicació amb els terminals existents. (1 punt)

A la vista de les ofertes presentades i en compliment de l’article 118.2 de l’article
118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que
es transposen l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, emeto el següent:
INFORME
Primer. S’han presentat 2 ofertes per al Subministrament del programa informàtic de
control de presència, amb portal de l’empleat i la prestació dels serveis d’implantació
i manteniment en el decurs de la vigència del contracte:
CEDESA DIGITAL, SL
EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS SL

Segon. Estudiades les ofertes i aplicats els criteris avaluables de forma automàtica,
sorgeix la següent imatge:
a) Preu:
CEDESA DIGITAL, SL
EVELB
TÉCNICAS
SISTEMAS SL

11.361,90 €
Y 11.950,60 €

75 punts
71 punts

b) Millores en els següents apartats: fins a 25 punts
CEDESA DIGITAL, SL
Millora 1
Millora 2
Millora 3
Millora 4

1,5
1,5
1,25
0
1,25

EVELB
TÉCNICAS
SISTEMAS SL
1,5
1,5
1,25
1,25
1,25

Y
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-

Millora 5
Millora 6
Millora 7

Millora 8
Millora 9

TOTAL

1,25
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
17,75

1,25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

CEDESA DIGITAL, SL
EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS SL

Preu
75 punts
71 punts

Terminis
17,75 punts
25 punts

TOTAL
92,75 Punts
96 Punts

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer. Es proposa a l’empresa EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS SL, per l’import de
11.950,60 €, per haver obtingut la millor puntuació en la valoració de les ofertes
presentades.

