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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ PER
A L’ADQUISICIÓ, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA PLATAFORMA INTEGRAL
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL

1. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament del Vendrell vol apostar ferma i decididament per l’ús de les tecnologies de la
informació i comunicació com a palanca de valor per a la transformació i optimització de la
pròpia organització interna i, per extensió, per a la millora dels serveis que presta a la
ciutadania.

En el cas de la present contractació, es precisa implantar una plataforma de gestió que
permeti l’automatització total de la gestió electrònica d’expedients de la corporació, garantint
l’adequació al nou marc legal que fixa la llei 39/2015 i 40/2015, en tot el relacionat amb el
procediment administratiu comú i l’administració electrònica en general.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) és la definició dels
subministraments i serveis a realitzar, així com les condicions tècniques a complir per
l’adjudicatari en la realització del “SUBMINISTRAMENT, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
D’UN SISTEMA DE REGISTRE, GESTIÓ I TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS”, així com les
relacions entre l’Ajuntament del Vendrell i l’adjudicatari en tot allò referent a aspectes tècnics
del subministrament i seguiment del contracte.

De manera no exhaustiva, l’abast d’aquesta contractació es centra en:
a) Subministrament, instal·lació, configuració, integració, proves i posada en servei d’un
sistema d’informació per al registre, gestió i tramitació d’expedients digitals.

b) Migració al nou sistema de gestió de les dades existents tant a l’actual gestor
d’expedients com al sistema de gestió de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.

c) Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de tots els elements del sistema durant el
període de vigència del contracte.

d) Formació al personal usuari i administrador del sistema.
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3. SITUACIÓ ACTUAL

L’Ajuntament del Vendrell disposa de plataformes de programari que li permeten
automatitzar determinats processos de tramitació d’expedients de manera electrònica. En
tots els casos, aquests programaris s’han utilitzat per tal de donar compliment als
requeriments legals vigents en cada moment i satisfer al màxim nivell les necessitats de
gestió i automatització de les àrees usuàries. L’entrada en vigor de la llei 39/2015 fa
necessari disposar d’un sistema que s’adapti més fàcilment als requeriments que fixa el nou
entorn legal. Hores d’ara, l’adequació dels entorns de sistemes d’informació existents a les
noves necessitats esdevé altament complexa, motiu pel qual es proposa l’adquisició d’una
eina que permeti una adaptació el més ràpida possible al nou marc legal d’operació
establert.

A més, l’ajuntament del Vendrell disposa d’una sèrie d’aplicacions de gestió implantades,
que denominarem backoffice. És imprescindible que les aplicacions a implantar interoperin
amb aquest backoffice per assegurar un funcionament òptim del sistema. Un aspecte cabdal
és la informació de base de l’ajuntament i es valorarà que el nou sistema funcioni amb un
nucli evitant duplicitat de dades.

Tanmateix, aquest projecte es basa en el reaprofitament de les eines i plataformes
proporcionades per altres administracions supramunicipals, principalment les subministrades
pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). Per tant, caldrà que les noves
aplicacions permetin la interconnexió amb aquests altres sistemes.

El sistema a implantar haurà d’estar format, com a mínim, pels següents components
principals:
−

Una aplicació per a la gestió del registre d’entrades i sortides de documents que
permeti les tasques de registre, gestió i traçabilitat, tant dels documents en tramitació
presencial com telemàtica, així com la interoperabilitat amb la resta de les
aplicacions.

−

Una aplicació per a la gestió d’expedients administratius que doni suport a la gestió,
seguiment i traçabilitat dels tràmits. Ha de permetre el modelat dels procediments a
implementar.
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−

Un mòdul de gestió d’actes i acords que doni suport a les necessitats relacionades
amb els òrgans col·legiats (Juntes Locals de Govern, Plens, Comissions Informatives
i Decrets), així com la gestió de les notificacions i la documentació associada.

−

Un mòdul per a la publicació del catàleg de serveis que ha de permetre categoritzar
els diferents tràmits i realitzar cerques per paraules clau. Ha de comptar amb una
eina de manteniment dels continguts corresponents al catàleg de serveis que sigui
àgil per tal de mantenir tota la informació relacionada amb els tràmits actualitzada.

−

Una Plataforma de tramitació que permeti l’execució dels processos definits al gestor
d’expedients. La tramitació ha de ser possible tant per usuaris externs al sistema
(ciutadans) com per usuaris interns (empleats) adaptant la seva interfície al perfil
d’usuari.

−

Una Carpeta Ciutadana que permeti als ciutadans consultar tots els seus tràmits i
documents disponibles al sistema.

−

Un gestor de documents que permeti emmagatzemar tots els documents electrònics
generats o annexats mitjançant la definició de categories de documents i metadades
associades.

−

Un mòdul de gestió de notificacions, tant electròniques com en paper, que permeti
centralitzar totes les notificacions realitzades per l’ajuntament. Ha d’estar vinculat
amb el registre d’entrades i sortides i amb el portasignatures.

−

Una eina de portasignatures que permeti la signatura digital centralitzada de tots els
documents i processos integrats a l’eina de gestió d’expedients.

−

Un mecanisme o plataforma d’interconnexió amb les aplicacions de backoffice de
l’Ajuntament.

−

Un mecanisme o plataforma d’interconnexió amb altres sistemes externs necessaris
per complementar els serveis a disposició de la ciutadania, com ara passarel·les de
validació de certificats electrònics, passarel·les de pagament, etc. Cal que respecti
les possibilitats d’interoperabilitat amb altres administracions i la compatibilitat amb
els serveis que ofereix el CAOC actuals i futurs.

−

L’eina ha de permetre generar registres o llibres, segons tipologia de document,
complint amb la normativa a l’hora de garantir l’oficialitat del document generat.
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Addicionalment a la implantació d’aquestes aplicacions caldrà afegir els corresponents
serveis de consultoria i formació per a la implantació dels procediments especificats a
l’apartat següent, així com els necessaris per a la configuració i posada en funcionament de
tot el sistema.
4. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA A IMPLANTAR

4.1. Consideracions preliminars

L’estratègia de l’Ajuntament del Vendrell en l’àmbit d’adequació dels sistemes d’informació,
per tal de donar compliment al nou marc regulador que estableix la Llei 39/2015, passa per
la utilització d’un programari comercial de tercers ja desenvolupat, tenint en compte que
caldrà realitzar les integracions i adaptacions específiques que siguin necessàries per a
l’adequació als processos de gestió i organització particulars de l’Ajuntament. En aquest
sentit, NO es consideraran aquelles propostes en que el sistema s’hagi de concebre i
desenvolupar des de zero. La valoració de les propostes tindrà en compte favorablement la
cobertura funcional i d’integració que el sistema proposat incorpori de sortida, ja que això ha
de minimitzar els desenvolupaments i integracions, redueix el termini d’implantació alhora
que permet un manteniment del programari amb menys personalitzacions en la instal·lació.

El programari s’implantarà en l’entorn de maquinari que l’Ajuntament posarà a disposició
oportunament en els centres de procés de dades que disposa. El sistema gestor de base de
dades serà Oracle.

La plataforma que suporti el sistema ha de donar compliment a totes les obligacions del
Reial Decret 4/2010 que regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, així com totes les
normes tècniques que se’n deriven.

Igualment, ha de donar compliment a totes les obligacions del Reial Decret 3/2010 que
regula l'Esquema Nacional de Seguretat. En aquest sentit, s’exigirà que el licitador disposi
de la certificació de categoria ALTA d’acord amb el que estableix el Centro Criptológico
Nacional

(CCN).

Requisit

que

es

podrà

consultar

en

la

web:

https://www.ccn.cni.es/index.php/es/esquema-nacional-de-seguridad-ens/empresascertificadas
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La plataforma haurà d’estar preparada, durant el termini d’execució del contracte, per a que
un ciutadà pugui exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició (drets
ARCO), i els que se’n deriven de l’aplicació del Reglament General de Protecció de dades.
Això implica que davant un requeriment d'un ciutadà d'execució d'aquests drets, la
plataforma haurà de localitzar, de forma que no suposi un sobreesforç a I' Ajuntament, tota
la informació i documents relacionats amb la persona sol·licitant.

La plataforma ha de permetre donar compliment a les obligacions que s’estableixen en la
llei 19/2013 i 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tant en
relació en facilitar la identificació i posterior publicació d'aquella informació subjecte a
publicitat activa, com garantir els tràmits telemàtics per sol·licitar l'accés a informació, així
com els expedients electrònics que se’n derivin d’aquesta sol·licitud.

Caldrà que sigui multi entitat i multi idioma. Hi haurà una sola instància de la solució
independentment del nombre d'entitats que gestioni. La incorporació d'una nova entitat no
comportarà tasques d'actualització de programari o de modificació de models de dades. Es
podrà incorporar una entitat sense haver d'aturar cap servei. Pot haver-hi dades que
comparteixin totes les entitats, per tant, existiran una sola vegada.
4.2. Registre d’Entrada i Sortida

L’aplicació de registre d’entrada i sortida de documents ha de ser una aplicació en entorn
web integrada amb el Nucli d’informació de base de l’ajuntament. L’aplicació ha de contenir
les següents funcionalitats mínimes:

-

Centralitzar en un sol lloc totes les entrades, independentment del seu origen
(presencials o telemàtiques)

-

Interoperar amb el Registre Únic del Consorci AOC (MUX) amb la descàrrega de
documents de forma no assistida, controlant de forma automàtica i mostrant de forma
àgil aquells registres que no tenen cap document d’entrada associat.

-

Realització d’anotacions presencials o telemàtiques.

-

Gestió de múltiples llibres.

-

Realització d’anotacions d’entrada, sortida i de finestreta única.

-

Ha de permetre registrar la informació sobre altres interessats en l’anotació, diferents
del principal
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-

Ha de permetre adjuntar documents a les anotacions.

-

Es podran associar anotacions de qualsevol tipus de modalitat a l’assentament que
s’està registrant.

-

Ha de permetre la impressió del segell de registre amb les dades de l'anotació, en
impressora segelladora o de transferència tèrmica i incrustat en els documents digitals.

-

Permetrà que els departaments assignats com a destinataris rebutgin les anotacions
dirigides a ells, facilitant als usuaris responsables el despatx de les entrades.

-

Permetrà la generació d’anotacions ràpides tant de sortida com d’entrada, que es
podran completar posteriorment, mantenint el número i la data originals de registre.

-

Ha de permetre la cerca d’anotacions en els diferents llibres, de manera senzilla així,
com les diferents anotacions associades a aquestes.

-

Permetre la generació de sortides múltiples des d'un mateix tràmit.

-

Permetre la digitalització de documents segons el previst a la normativa vigent.

-

Ha de permetre llistar, imprimir i exportar totes les dades relatives a les anotacions
registrades als diferents llibres.

-

Definir els documents a presentar en cada tràmit lligat a un catàleg de tràmits o
procediments, així com el control de la seva presentació.

-

El sistema auditarà els accessos i consultes al sistema, així com també qualsevol
modificació de les dades.

-

S’ha de poder integrar amb la plataforma eTRAM del Consorci AOC

-

Quadre de comandament dels assentaments de Registre.

-

Possibilitat d’ús del servei de signatura biomètrica fent servir les eines pròpies o
integrant amb altres eines existents al mercat.

4.3. Gestor d’Expedients
L’aplicació de gestió d’expedients ha de ser una aplicació en entorn web integrada amb el
Nucli d’informació de base de l’ajuntament. L’aplicació ha de contenir les següents
funcionalitats mínimes:

-

Disseny de procediments mitjançant una interfície gràfica que faciliti la realització
d’aquestes tasques, així com el disseny dels formularis associats als diferents tràmits.

-

Ha de permetre la reutilització de procediments comuns per a diferents expedients
mitjançant l’ús de subprocediments.
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-

Ha de permetre diferents tipologies d’expedients: tramitació oberta amb dependència de
l’usuari i tramitació assistida a l’usuari amb processos automàtics. Un mateix tipus
d’expedient o procediment podrà tenir fases o tràmits oberts i assistits a la vegada.

-

Generació automàtica d’expedients a partir del registre.

-

Ha de permetre la definició de rols a nivell d’usuaris, grups d’usuaris o unitats
organitzatives, per a l’execució de les diferents fases de cada expedient.

-

Ha de permetre annexar a l’expedient documents externs, ja sigui en format electrònic o
en format paper mitjançant la digitalització segura d’aquests.

-

Ha de permetre la generació de documents electrònics basats en plantilles predefinides
i la signatura electrònica d’aquests.

-

Ha de permetre la cerca avançada d’expedients.

-

Ha de permetre la cerca per paraula clau dels expedients.

-

Ha de permetre la comprovació de l’estat d’execució de cada expedient.

-

Ha de permetre la monitorització dels expedients generats per tipus, estat d’execució,
etc, així com definir terminis de tramitació de cada fase, per evitar retards en la
tramitació i establir alarmes de control de terminis.

-

Ha de permetre la generació de notificacions, electròniques o no, i les anotacions
corresponents al Registre de sortida de documents.

-

Ha de permetre la fiscalització prèvia dels expedients en totes les seves fases.

-

Ha de permetre la traçabilitat de les actuacions realitzades a l’expedient amb informació
de l’usuari que les ha realitzat.

-

Ha de permetre la signatura digital avançada mitjançant el portasignatures, tant des de
l’escriptori com des del mòbil.

-

El sistema auditarà els accessos i consultes al sistema, així com també qualsevol
modificació de les dades.

Aquesta aplicació ha de permetre la interconnexió amb la resta de mòduls. Especialment
amb el Portal de Tramitació i la Carpeta Ciutadana per tal que els ciutadans puguin accedir a
part de la informació dels expedients dels quals són interessats.
4.4. Gestor d’Actes i Acords

El mòdul de gestió d’actes i acords ha de ser una aplicació, en entorn web, que permeti
gestionar les resolucions i acords municipals generats pels òrgans col·legiats integrada amb
el gestor d’Expedients. L’aplicació ha de contenir les següents funcionalitats mínimes:
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-

Gestió integral de les sessions i resolucions de tots els òrgans resolutoris de
l’ajuntament. Ha de contemplar tot el procés, des de la generació de les propostes fins a
la notificació i arxiu.

-

Ha de permetre la signatura digital avançada mitjançant el portasignatures, tant des de
l’escriptori com des del mòbil.

-

Ha de permetre notificar les convocatòries en format electrònic.

-

L’elaboració de documents s’ha de realitzar mitjançant l’ús de plantilles predefinides i
fàcilment modificables.

-

Generació de llibres dels diferents òrgans col·legiats i de decrets.

-

La generació de propostes s’ha de poder iniciar des de qualsevol expedient que
s’estigui tramitant.

-

Ha de permetre retrocedir la tramitació d’un acord per a rectificar errors. Aquesta
característica ha de ser de fàcil utilització per a qualsevol usuari tramitador.

-

Ha d’incloure un portal pels regidors per tal que puguin consultar els expedients i
documents vinculats, a les sessions pendents de celebrar-se, així com un històric de les
sessions ja celebrades i els llibres de decrets.

4.5. Eina que permeti crear Llibres o Registres.

Es considera imprescindible que el Gestor d’expedients contingui una eina específica de
creació de Llibres o Registres oficials. En aquest sentit, aquesta eina haurà de complir amb
el que s’estableix en la llei 39/2015 de Procediment Administratius Comú de les
Administracions Públiques en relació al registre i arxiu de documents per a que aquests
disposin del grau de seguretat i interoperatibilitat exigit. En aquest sentit, es preveu que
aquesta eina es faci servir com a suport, en com a mínim els Registres següents:

1.

El Registre d’interessos dels regidors i regidores de l’Ajuntament del Vendrell

2.

El Llibre registre del Cementiri

3.

El Registre d’apoderaments d’acord amb el que estableix l’art. 6 de la Llei 39/2015

4.

El Registre d’actes i Decrets

5.

Altres Llibres o Registres que puguin resultar necessaris.
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4.6. Plataforma de tramitació
La Plataforma de tramitació ha de ser un mòdul web que permeti la realització, per part dels
ciutadans, dels tràmits que estiguin disponibles. Al tractar-se d’una part de la Seu
Electrònica ha de permetre la navegació segura mitjançant el protocol https. L’aplicació ha
de contenir les següents funcionalitats mínimes:

-

Identificació i autenticació del ciutadà. Per al tràmits que ho requereixin caldrà que el
sistema accepti certificats digitals, preferentment els de CatCert i el DNIe. Ha de
permetre la identificació i signatura de documents mitjançant el servei VALid del
Consorci AOC.

-

Les diferents fases de tramitació han de ser guiades i el ciutadà ha de poder avançar i
retrocedir en la tramitació.

-

Ha d’estar interconnectat amb el mòdul de Gestió d’expedients i el Nucli d’informació, ja
que alguna tramitació requerirà que el sistema consulti alguna dada o realitzi algunes
accions al backoffice.

-

S’ha de poder integrar amb la plataforma eTRAM del Consorci AOC

4.7. Carpeta Ciutadana
La Carpeta Ciutadana ha de ser un mòdul web que permeti la consulta per part dels
ciutadans dels expedients i documents associats dels quals són interessats principals. Al
tractar-se d’una part de la Seu Electrònica ha de permetre la navegació segura mitjançant el
protocol https. L’aplicació ha de contenir les següents funcionalitats mínimes:
−

Identificació i autenticació del ciutadà. Per a accedir a la documentació caldrà que el
sistema accepti certificats digitals, preferentment els de CatCert i el DNIe.

−

El sistema ha de permetre definir quina informació o part del tràmit és visible pel
ciutadà.

−

S’haurà d’integrar amb les eines de backoffice per tal de mostrar dades de Padró
d’Habitants, tributs i rebuts mostrant els seu estat en línia.

4.8. Gestor de notificacions

El Gestor de Notificacions ha de ser un mòdul que permeti una gestió individual i col·lectiva
de totes les notificacions i enviaments generats durant la tramitació dels expedients. Com a
mínim ha de permetre:
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−

Emissió de notificacions per canal postal i de correu electrònic amb la possibilitat
d’integració amb l’e-NOTUM del CAOC.

−

Impressió individual i col·lectiva d’avís de rebuda pre-imprès per als enviaments.

−

Entrada individual i col·lectiva de les dades de les notificacions i enviaments associats.

−

Cercar de notificacions per qualsevol de les dades de les notificacions i els enviaments.
Ha de permetre la visualització de tota la informació associada a una notificació, incloent
documents, anotacions de registre associades i expedients.

−

Exportació i importació de notificacions en fitxers format SICER.

−

Configuració i personalització de llistes i impresos.

4.9. Portasignatures

El Portasignatures ha de ser un mòdul que permeti realitzar les signatures electròniques dels
documents que es vagin generant durant la tramitació d’un expedient. Ha de permetre:
−

Signatura individual o massiva de documents.

−

Visualitzar el document a signar i rebutjar-lo si l’usuari ho considera incorrecte.

−

Visualitzar els documents pendents de signar agrupats per diferents criteris.

−

L’enviament de correus electrònics als usuaris per avisar que tenen documents
pendents de signar.

−

Ha de permetre signar des de dispositius mòbils.

−

Ha de permetre signar documents que no hagin estat generats des del propi gestor
d’expedients.

−

Ha de ser compatible amb els certificats expedits per les autoritats de certificació
reconegudes per a l’autenticació i la signatura digital avançada: CatCert, FNMT, etc.

Permetrà tant la gestió dels certificats digitals com la seva validació, que ha de poder fer a
través de la integració amb la plataforma de validació de l’AOC PSIS. Opcionalment es
podrà valorar que pugui tenir també l’opció d’utilitzar altres plataformes de validació.

Ha d’integrar-se amb Vàlid per poder consumir els següents serveis d’identitat digital:

-

idCAT Mdbil.
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-

MobileID

-

Certificats.

-

Cl@ve

-

Altres que pugui la plataforma Vàlid anar incorporant.

La plataforma ha de disposar d'un sistema que permeti els diferents tipus de signatura
electrònica previstos en la llei 39/2015, amb certificats digitals o amb evidències de la
voluntat de signar a partir de processos d’identificació.

L'eina ha de poder consumir segells de temps de diferents proveïdors, sempre els del
consorci AOC, i a més es valorarà el fet de que estigui integrada amb un segon proveïdor
pel cas que el servei de l’AOC no estigui disponible.

S’utilitzarà el segell de temps per, com a mínim:
•

Generar signatures amb segell de temps: XAdES-T o superior, PAdES-T o superior.

•

Generar evidències temporals.

•

Completar signatures.

•

Garantir la conservació de signatures mitjançant el ressegellat.

La plataforma ha de donar una solució de preservació de les signatures electròniques, o bé
s’ha d’integrar amb alguna eina que ho garanteixi.

Els mòduls han de poder generar evidències electròniques. Aquestes evidències es podran
encadenar per aportar els elements de garantía jurídica necessaris en cas que es posi en
qüestió alguna part del procediment administratiu, acreditant si s’escau que no han estat
alterades amb posterioritat.
4.10. Requisits de la plataforma d’interconnexió amb les aplicacions de backoffice de
l’Ajuntament.

Per tal de poder oferir un servei eficient i complir amb els preceptes de la Llei 39/2015,
l’adjudicatari haurà de proporcionar un sistema o plataforma d’interconnexió amb les
aplicacions de gestió de l’Ajuntament del Vendrell.
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La plataforma haurà de permetre la integració bidireccional entre les aplicacions i mòduls a
instal·lar i les aplicacions i bases de dades internes, de forma que es permeti, entre altres, el
registre telemàtic, l’inici automatitzat d’expedients, la consulta de l’estat dels expedients i
documentació associada, les dades d’empadronament, els tributs i rebuts, etc.

Per a la integració bidireccional (consulta de dades i la seva actualització), només es podran
emprar els serveis web de consulta i/o actualització que proporcionin les aplicacions. Les
aplicacions amb què s’haurà d’integrar la plataforma són:

Aplicació

Empresa desenvolupadora

Nucli (persones i territori)

Audifilm

Padró d’habitants

Audifilm

Gestió

comptable

(Sicalwin

i

Firmadoc)

Aytos

Gestió tributària

Audifilm

Recaptació voluntària

Audifilm

Gestió d’activitats

Audifilm

La integració amb totes aquestes aplicacions haurà de ser bidireccional.

4.11. Requisits de la plataforma d’interconnexió amb altres sistemes externs.

La solució proporcionada per l’adjudicatari haurà d’incorporar una plataforma d’interconnexió
amb tots aquells sistemes i plataformes externes necessaris per satisfer els requisits
d’interoperabilitat exigits pel la Llei pel que fa a transmissió telemàtica de dades i documents
electrònics procedents de les administracions (p.e. Via Oberta del CAOC), passarel·les de
validació de certificats electrònics, passarel·les de pagament, passarel·les de comunicació
per SMS i e-mail, bústies de notificacions telemàtiques, etc.

La plataforma proporcionada haurà de permetre la integració amb serveis actualment
existents, normalment propiciats per organismes públics competencials (MAP, Generalitat de
Catalunya-CAOC, Diputació de Tarragona i d’altres), així com disposar de mecanismes per
poder ser integrada en un futur amb d’altres sistemes externs que puguin aparèixer.
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Es considera imprescindible que l’empresa que resulti adjudicatària consti com a proveïdor
integrat en el moment de la formalització del contracte amb els serveis del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya següents:

1. EACAT
2. e-NOTUM
3. e- TAULER
4. e- TRAM
5. idCAT
6. Perfil del contractant
7. Registre unificat
8. iArxiu
4.12. Procediments a implantar

El present contracte pretén la implantació d’un sistema que permeti el desenvolupament
progressiu de tràmits per a la seva tramitació electrònica, tant internament com externament.
Aquesta implantació es realitzarà amb recursos propis, per tant la formació del personal de
l’ajuntament serà una peça important del projecte.

Per a la posada en funcionament de tot el sistema descrit caldrà implantar com a mínim els
següents procediments:

-

Migració dels procediments actuals, amb reenginyeria de processos

-

Contracte Menor adaptat a la nova llei

-

Procediment Administratiu Comú de Contractació per a la resta de processos

-

Procediment de Control Intern en les fases de fiscalització vinculat a la gestió
d’acords.

4.13. Gestió documental

La plataforma ha d’incloure un mòdul de definició de quadre de classificació, que ha de
complir amb el que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat i l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat.
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Aquest mòdul ha de permetre garantir la integritat, autenticitat, disponibilitat, confidencialitat,
traçabilitat i accés tant dels documents com dels expedients.

Permetrà assignar metadades a nivell d'expedient, document i signatura electrònica als
documents i expedients que s'incorporin al sistema. Les metadades hauran de poder ser
validades pel sistema durant tot el cicle de vida del document.

El sistema permetrà la neteja de documents auxiliars o de suport abans del tancament de
l'expedient.

Procedirà a fer el foliat de l'expedient creant l'índex d'aquest (relació ordenada i numerada
de tots els documents, amb els corresponents resums criptogràfics). Aquest índex, en el cas
dels expedients híbrids incorporarà informació sobre els documents paper que formin part
d'aquest expedient.

A l’hora d’arxivar un expedient tancat, el sistema ha de poder fer un sol paquet
autocontingut, que es podrà signar de forma automatitzada amb segell d’òrgan.
4.13. Digitalització

S’hauran de poder digitalitzar els documents aportats pel ciutadà en suport paper per
incloure una còpia autèntica dels documents a l'assentament per a la posterior incorporació
a l'expedient corresponent. Quan s'incorpori un document digitalitzat, s’han de poder
incloure les metadades necessàries. El sistema les ha d'aportar de forma automàtica, sense
intervenció de l'usuari.

El sistema ha de deixar constància de en quin suport ha aportat el document el ciutadà. Si el
funcionari ha fet còpia digital (cas que sigui en paper) i si aquest l'ha signat electrònicament.

Serà necessari que, durant l’execució del contracte, i segons les especificacions dels models
d’impressora existents a l’Ajuntament, l'eina permeti digitalitzar massivament documents
abans d'incorporar-los a un expedient, indicant que cada full és un document únic.

Per a la plena validesa i eficàcia de les còpies de documents realitzades per l’Ajuntament,
l’eina corresponent haurà de donar compliment íntegre a les previsions de l’article 27 de la
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Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
4.14. Gestió de representacions

El sistema podrà aportar una solució pròpia, però en tot cas també haurà de poder-se
integrar amb l’eina de I'AOC REPRESENTA (a partir del moment que l’AOC acabi
definitivament el desenvolupament d’aquesta eina), per tal de que els ciutadans i les
empreses puguin gestionar l'atribució de representació per actuar davant de l'ajuntament,
com a suport a la gestió de les diferents formes de representació en l'actuació per via
electrònica amb l’administració.
4.15. Registre de funcionaris habilitats.

Es valorarà que el licitador pugui fer la integració de la seva eina amb alguna de les
plataformes de registre de funcionaris habilitats disponibles, ja sigui la plataforma habilit@
de La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos y para el Imputso
de la Administración Electrónica, o bé, si estés disponible, la plataforma corresponent del
Consorci AOC. L'ajuntament decidirà quina plataforma estima més convenient.

L'eina permetrà donar d'alta, baixa i fer modificacions dels funcionaris/àries habilitats/des,
informant el DNI, el nom i cognoms, el tipus d'habilitació, la data d'inici i si en té, la data de
finalització.
5. FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
La implantació d’aquestes noves aplicacions requereix que es realitzi formació als usuaris de
l’ajuntament per l’aprofitament de totes les funcionalitats.

Donada l’organització actual de l’Ajuntament del Vendrell aquesta formació es realitzarà a
tots els usuaris de les aplicacions. Per tant, les ofertes presentades pels licitadors hauran de
preveure-ho.

L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar i lliurar els manuals explicatius del funcionament
de les aplicacions i mòduls instal·lats. Aquesta documentació ha d’incloure tant la part
d’usuari tramitador com la part tècnica de configuració i gestió avançada.

16

6. MANTENIMENT I SUPORT
Un cop finalitzat el primer any de la fase d’implantació del projecte, amb la plataforma
integral d’administració electrònica desplegada i realitzades les proves i la documentació del
projecte, el contractista s’obliga a oferir a l’Ajuntament el suport i manteniment en el marc del
projecte que es licita durant el període de vigència del contracte.
El manteniment de la plataforma contemplarà les tasques següents:
1. Administració tecnològica de la plataforma: el manteniment dels servidors serà
proporcionat per l’Ajuntament, encara que totes les tasques de manteniment de la
plataforma (actualitzacions, compatibilitats, configuracions, integracions, etc.) recauran al
contractista.
2. Assessorament en explotació de l’eina: l’equip del proveïdor mantindrà un servei
d’assessorament a l’Ajuntament en qüestions sobre com explotar la capa de serveis
web, com fer determinades operacions sobre la plataforma, extracció i càrrega de dades,
ús de les diferents funcionalitats, etc.
3. Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de l’eina, considerant com a mínim:
a. La permanent actualització del programari d’acord amb les noves versions que es
vagin produint i que permetin a l’Ajuntament donar compliment a la normativa vigent,
sempre i quan es tracti de funcionalitats contractades per part de l’Ajuntament amb el
present procés de contractació.
b. Un servei de suport i recolzament per a la resolució de dubtes i incidències.
La resolució de defectes en la realització del contracte i en el programari entregat es
considerarà inclosa en qualsevol cas, com a part de les obligacions en l’execució del
contracte.
L’oferta del licitador exposarà el preu d’aquest manteniment i les condicions d’evolució anual
del preu, en cas que existís, durant la durada del contracte.
Per tal de facilitar la comunicació entre el personal de l’Ajuntament i el contractista, el
licitador haurà de detallar a la seva proposta les eines que proporcionarà i que permetin
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reportar consultes o errors durant el temps d’implantació de la plataforma i el seu suport i
manteniment posterior.
Addicionalment es consideren els següents Acords de Nivell de Servei (SLA):
•

En cas de mal funcionament parcial de l’eina o "no funcionament" total de l’eina
implantada el proveïdor garanteix resposta dins de les 8 hores laborables següents a la
comunicació de la incidència i la solució en un màxim 24 hores naturals següents a la
comunicació de la incidència. Per cada 24 hores naturals addicionals sense solució, es
descomptarà un 5% de la quota mensual de manteniment.

•

Es preveu dins del servei de manteniment una tasca de prevenció per limitar
interrupcions com les descrites en el paràgraf anterior, amb l’objectiu que no se’n
produeixin més de quatre en un any natural. Per cada aturada no programada que
excedeixi aquest llindar i no sigui atribuïble a una mala aplicació de les directrius d’ús de
l’eina per part de l’Ajuntament, s’aplicarà una sanció d’un 5% de la quota anual de
manteniment.

•

En cas de funcionament irregular, en que la configuració o parametrització del sistema
doni lloc a un comportament diferent del definit en l’especificació de requeriments, el
proveïdor garanteix que assignarà els mitjans necessaris per a resoldre el problema
com a màxim un parell de dies laborables després de ser reportat. L’Ajuntament podrà
contactar amb aquest servei i seguir l'evolució de la solució, i s’esperarà que es
corregeixin els defectes en el termini de dos dies laborables addicionals (total màxim de
quatre dies). Per cada dia laborable addicional sense solució, es descomptarà un 5% de
la quota mensual de manteniment.

•

Tota petició de suport traslladada al proveïdor (i que no impliqui un error dels tractats en
els casos anteriors) ha de ser contestada en les 24 hores següents (en dies laborables)
i resolta en el termini màxim de deu dies laborables. Per cada 24 hores (en dies
laborables) addicionals sense solució, es descomptarà un 5% de la quota mensual de
manteniment.

•

El màxim de penalització aplicada segons els anteriors Acords de Nivell de Servei no
superarà anualment el 20% del total del manteniment anual facturat a l’Ajuntament.

El licitador detallarà a la seva oferta el cost dels seu servei de suport tècnic quan no estigui
subjecte a les condicions anteriors. A la vegada, i també un cop finalitzat el primer any de la
fase d’implantació del projecte amb la plataforma integral d’administració electrònica
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desplegada i realitzades les proves i la documentació del projecte, el contractista s’obliga a
mantenir i actualitzar els elements instal·lats durant tota la durada del contracte.
7. DIPÒSIT DEL CODI FONT DE LA PLATAFORMA INTEGRAL D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
El dipòsit del codi font de la plataforma integral de gestió en una tercera part independent
permet assegurar la continuïtat del seu ús accedint al codi font i material complementaris
davant d’un cessament de l’activitat o extinció del proveïdor i propietari intel·lectual de la
plataforma.
El contractista s’obligarà a dipositar el codi font de la plataforma integral de gestió davant
notari i mantenir-lo actualitzat almenys anualment i a comunicar-li que l’Ajuntament del
Vendrell és part interessada.
El dipòsit es realitzarà en suport digital d'ús comú i inclourà tant del codi font de la
Plataforma integral de gestió, contenint les adaptacions plantejades per a l’Ajuntament, així
com dels programes i recursos necessaris que es requereixin per al seu tractament per part
de l'equip de desenvolupament del contractista podent així, en cas d'accés al codi font, per
part de l’Ajuntament, continuar el desenvolupament.
El dipòsit del codi font de la plataforma integral de gestió tindrà una durada indefinida.

L’ajuntament podrà accedir al codi font del programa desenvolupat i dipositat davant el
Notari sempre que es compleixi algun dels següents requisits:

a. En el cas que s'hagi sol·licitat al contractista de manera fefaent la possibilitat de
realització d'una actualització del programari d'acord amb el contracte de suport i
manteniment, i el PROVEÏDOR no hagi atès a la seva sol·licitud en el termini de 2
mesos des de la comunicació fefaent.
b. En cas de resultar necessària la modificació del codi font per al correcte funcionament
del programa, adequació obligatòria per aspectes legals o de seguretat del sistema i, no
sent possible localitzar al PROVEÏDOR o titular conegut dels drets, en el seu últim
domicili conegut, o en cas d'haver-lo trobat, resultés impossible per la seva banda dur a
terme les modificacions necessàries per causes externes a aquest, com ara i a títol
enunciatiu, però no limitatiu, el tancament, fallida, situació concursal o desaparició del
contractista.
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c. En cas de reclamació judicial o autorització per escrit del titular dels drets d'explotació
de la plataforma.

En cap cas, l’Ajuntament podrà sol·licitar l'accés al codi font per a nous projectes o altres
entitats, sent únicament possible l'accés per a donar continuïtat al projecte per al qual es va
adquirir la plataforma integral de gestió.
8. CONTINGUT DE LES OFERTES TÈCNIQUES
Les ofertes presentades pels licitadors han d’incloure necessàriament, i en aquest ordre:

-

Relació detallada de les aplicacions i mòduls a implantar amb les seves
característiques tècniques per a poder avaluar l’adequació al plec de característiques
tècniques.

-

Planificació del projecte amb un calendari que identifiqui les diferents fases i fites a
aconseguir, incloent tots aquells aspectes que siguin necessaris per a poder avaluar
els criteris subjectes a judici de valor.

-

Definició específica de l’estratègia de migració de dades garantint l’operativitat
immediata del projecte.

-

Proposta de formació segons estableixen els plecs, indicant el nombre d’hores totals
a dedicar.

-

Condicions de manteniment i suport

Serà motiu d’exclusió posar informació en el sobre 2, memòria tècnica, que hagi de constar
en el sobre 3 d’avaluació de fórmules automàtiques.

9. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament lliurats
i formalment rebuts per l’Administració.
En relació als serveis, l’import dels que hagin estat efectivament executats s’acreditarà per
mitjà dels documents que certifiquin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte,
expedits pel Tècnic responsable del Contracte d’acord amb el que estableix l’apartat Z del
quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars.
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10. TERMINI D’EXECUCIÓ
La durada total de contracte serà de 4 anys.
El projecte hauria de tenir 3 fases d’implantació, les quals es duran a terme durant els
primers dos anys d’execució del contracte. En relació al manteniment, aquest tindrà una
durada de 3 anys, donat que durant el primer any es considera inclòs. Per tant, el
manteniment es produirà des del segon fins al quart any d’execució d’aquest contracte.

Es considera que els 2 primers anys han de permetre complir amb els següents requisits:
o

El temps necessari per a la configuració i desplegament de la plataforma.

o

El temps necessari per fer la càrrega de dades, inclosa la migració, així com la
parametrització de la plataforma d’acord amb les necessitats de l’Ajuntament. El temps
necessari per a la capacitació de tots els usuaris que hagin de fer ús de la plataforma.
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