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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
“De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.”
La introducció intensiva d’eines tecnològiques en l’organització administrativa ha portat
aquests darrers anys a posicionar a les administracions públiques, i especialment a les
administracions locals, com administracions més properes a la ciutadania. S’ha avançat
en els principis que l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia
i eficiència en l'actuació administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant de
transparència i millor servei a la ciutadania.
L’assimilació del concepte “Administració Electrònica” en una organització comporta la
modernització en la forma en que aquesta presta els seus serveis a la ciutadania, i
alhora, a les seves pròpies treballadores i treballadors públics. L’administració pública,
com a organització dirigida a donar serveis als ciutadans i a l’interès general, es deu als
principis d’eficàcia i eficiència.
Això està comportant en els darrers temps canvis substancials en l’estructura
organitzativa de l’administració, en la forma en què s’entén l’activitat administrativa i en
la manera en què es gestionen els recursos humans.
És necessari per tant, una gestió innovadora i tecnològicament avançada del capital
humà per tal de fer efectiva la modernització de les administracions, i per fer-ho cal
disposar de les eines necessàries.
En aquest sentit és objecte d’aquesta licitació definir les condicions de contractació d’un
programari per a la gestió integral de recursos humans, control horari i la gestió de la
nòmina de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
En base als antecedents citats, es pot afirmar que l’Ajuntament del Prat de Llobregat té
insuficiències de medis per desenvolupar una eina de gestió integral de RRHH amb
recursos propis, i queda justificada la necessitat de procedir a la contractació amb
tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i
amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
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1)OBJECTE: Servei de gestió integral de RRHH que inclou el subministrament, la
instal·lació, la personalització, la parametrització i el manteniment d’un sistema
informàtic, en modalitat SaaS (Software as a Service) i que compren els següents
mòduls:
•

Gestió de persones empleades.

•

Gestió del cicle de nòmines.

•

Gestió de contractes.

•

Administració de llocs de treball i places.

•

Simulacions, càlculs i seguiment pressupostari (Capítol I).

•

Processos de selecció i oferta pública d’ocupació.

•

Gestió de la formació.

•

Gestió de les ajudes socials.

•

Portal de la persona empleada.

•

Control horari.

•

Quadres de comandament de Recursos Humans.

També s’haurà de subministrar l’equipament necessari per al control presencial, integrat
amb el mateix sistema.
Per tots els mòduls que integren el sistema, el licitador haurà de proporcionar un nombre
de llicències que s’ajusti a les necessitats de la corporació, tant a nivell de persones
usuàries amb perfil de gestió com per el nombre de persones treballadores municipals.
Aquest servei és una necessitat perquè l’Ajuntament pugui donar compliment a les seves
obligacions de gestió i servei, amb una gestió eficaç i eficient dels recursos públics.

2)LOTS: No.
D’acord amb el que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre, en concret al seu article 99.3 “b) El fet que la realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta
des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte
procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar
l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la
seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos
aspectes, si s’escau, s’ha de justificar degudament en l’expedient.”
L’objecte del present contracte és obtenir un programa integral de gestió de personal
unificat en una única plataforma, sense duplicitat de mòduls ni incoherències derivades
d’una manca de funcionalitats.
La implantació del programari no es produirà de forma completament segmentada, sinó
que caldrà d’avenços progressius en cada una de les eines de gestió, que acabaran
conformant la solució completament funcional.
Així doncs, d’acord amb l’objecte del contracte establert en el present informe, s’ha de
concloure que les seves prestacions no es poden dur a terme de forma independent ja
que, en cas contrari, podria comportar riscos per a la seva deguda execució i una
correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. Per tant,
no procedeix la divisió de l’objecte en lots.
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3.CPV 2008: 79631000-6 Serveis de personal i de nòmina.
4.RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Joan de la Paz, Cap de Servei de Sistemes i
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
5.NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS DEL DEPARTAMENT QUE
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: Joan de la Paz, Cap de Servei de
Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Jordi Macarulla, Cap del
Servei de Recursos Humans.
6)CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: SI.
Posar les que figuren al plec administratiu.

MEDIAMBIENTAL

A

7)ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: Si
8)TERMINI: La durada del contracte serà de 2 anys.
El termini comença un cop formalitzat el contracte.
El subministrament i la implantació dels mòduls inclosos en aquest Plec es realitzarà de
forma progressiva havent d’estar completament operatiu el mòdul de nòmines i
integració comptable en el termini de tres mesos, comptadors a partir de la formalització
del contracte. El termini màxim per a la implantació de la totalitat del sistema serà de sis
mesos comptats a partir de la formalització del contracte.
9)PRÒRROGA: Sí, es preveu 1 pròrroga de 2 anys.
10)PRESSUPOST ANUAL DEL CONTRACTE, SENSE IVA:
El pressupost anual (primer any) sense IVA és de 120.200,00 €.
10.1)DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST:
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
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Les anualitats futures són:

La descripció dels conceptes :
•

Servei implantació i migració: import màxim que inclou les feines d’implantació,
parametrització, migració de dades, posada en marxa i formació.

•

Requisits infraestructures: import màxim de l’adquisició dels terminals de control
de presència que siguin necessaris, inclòs el manteniment per la duració
complerta del contracte.

•

Formació: import màxim de les 30 jornades addicionals a destinar a consultoria i
formació.

•

Manteniment i llicències: La quota anual inclou la disposició del sistema en accés
cloud amb serveis SaaS (allotjament i manteniment de servidors), còpies de
seguretat, llicenciament, actualització i manteniment de les aplicacions, suport per
a la resolució de consultes i incidències reportades pels administradors del
sistema, i accés per a tots els usuaris. A l’any 1 es comptabilitza un total de nou
mesos en el benentès que només es començarà a pagar a partir de que la
implantació estigui finalitzada i la plataforma ja sigui 100% utilitzable.

L’oferta econòmica de cada un dels conceptes no podrà superar els imports màxims
detallats. També caldrà informar el preu mensual de llicència de persona usuària de
gestió del sistema (persona usuària de RRHH) com de la llicència de persona usuària al
sistema de Panell de Control (BI).
11)TIPUS D'IVA: 21 %
12)DETERMINACIÓ DEL PREU: A un tant alçat
13)POSSIBLES MODIFICACIONS: Si, del 20%. Aquest contracte ha de poder donar
servei a un augment de necessitats de l’Ajuntament, tant per un augment del nombre de
persones empleades (plantilla) o bé per necessitats de reforçar de forma urgent el
personal de Recursos Humans.
14)ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD): Si, contindrà les dades de totes les persones empleades.
15)ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL? No
16)ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?: No
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17)SUBCONTRACTACIÓ: Si
18)LLOC: Servei telemàtic.
19)FORMA DE PAGAMENT: L’habitual de l’Ajuntament en factures mensuals.
20)GARANTIA:
Definitiva: SÍ, la legalment establerta.
Devolució de la garantia: Previst legalment
21)TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE: Si. El termini de garantia a comptar des
de la recepció definitiva de la plataforma serà de 2 anys.
22)SOLVÈNCIA:
Solvència econòmica
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera
de l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de la LCSP
següents:
- Volum anual de negocis en l'àmbit a que es refereix el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dades de constitució o de l’
inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per import igual o
superior a l' exigit a l’anunci de licitació.
Solvència tècnica
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional
mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 90 1 de la LCSP següents:
•

Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixin l’objecte del contracte en el curs de,
com a màxim els tres anys, en què s’indiqui, l’import, la data i el
destinatari, públic o privat dels mateixos.

• S’haurà d’acreditar haver realitzat 5 serveis de característiques similars a
l’objecte del contracte en els darrers 3 anys, és a dir, servei de gestió
integral de Recurs Humans en modalitat SaaS en Administracions
Públiques, incloent els mòduls descrits en l’objecte del contracte.
L’acreditació documental serà mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent de cada Administració Pública.
•

Indicació del personal tècnic encarregats de l’execució de contracte. El
servei a licitar és estratègic i prioritari per l’Ajuntament del Prat, per aquest
motiu aquest apartat exigeix al personal tècnic destinat a efectuar el servei
una experiència mínim contrastada, en concret s’exigeix acreditar de forma
fefaent (certificat) els següents requisits mínims, segons la clàusula 11 del
plec tècnic:
1.

Persones consultores i implantadores: experiència mínima en 5
projectes
demostrables
en
el
servei
descrit
en
d’altres
Administracions Públiques dins dels darrers 3 anys.
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2.

Persona directora del projecte: experiència mínima en 5 projectes
demostrables en el servei descrit en d’altres Administracions
Públiques dins dels darrers 3 anys.

•

Certificat PDP de punt de presència de la xarxa SARA (Sistemes
d'Aplicacions i Xarxes per a les Administracions).

•

Certificació en l’Esquema Nacional de Seguretat de nivell mig i a nom propi
en l’entorn cloud proposat.

23)RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques.
Penalitzacions en l’apartat 8.4 del plec de condicions tècniques
24)PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: Sí. 600.000 €
25)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
•

1.- Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 20 punts)
1.1
1.2
1.3
1.4

Memòria Tècnica. ( fins a 5 punts )
Pla d’execució. ( fins a 5 punts )
Pla de formació. ( fins a 5 punts )
Pla de evolutiu i de millora. ( fins a 5 punts )

1.1 Memòria tècnica. ( fins a 5 punts )
El licitador presentarà una memòria tècnica del sistema informàtic on s’acreditin
tots els requisits i funcionalitats establerts en el plec de prescripcions tècniques
particulars (PPTP). El document de Memòria tècnica no pot superar les 50 pàgines
(1 cara) amb lletra Arial 12 i 1,15 d’interlineat. L’excés no serà valorat.
Addicionalment l’Ajuntament convocarà amb una data i hora concretes als
licitadors per realitzar una demostració pràctica presencial de l’aplicació, que serà
enregistrada. Aquesta demostració pràctica de la solució es basarà en les
funcionalitats requerides el pel PPTP.
Una vegada revisada la memòria, l’Ajuntament comunicarà oportunament,
mitjançant convocatòria pública en el perfil del contractant, data, hora i lloc per a
la realització de la prova pràctica.
L’oferta que no compleixi amb els requisits i funcionalitats establertes en el PT,
serà rebutjada en el procés de licitació. La no realització de la demostració també
serà motiu d’exclusió de l’oferta presentada.
Tant de la memòria, com a resultes de la demostració, es valorarà :
• La simplicitat d’ús del Portal de l’empleat.
• La simplicitat d’ús de la planificació del personal.
• Amabilitat de l’entorn i orientació a l’AAPP.
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1.2 Pla d’execució. ( fins a 5 punts )
El licitador presentarà un pla d’execució on detalli les diferents fases del projecte:
migració de dades, parametrització del sistema, integració del nou sistema amb
els sistemes de l’Ajuntament, proves de qualitat de la informació traspassada i
validacions de les parametritzacions. El document del Pla d’execució no pot
superar les 15 pàgines (1 cara) amb lletra Arial 12 i 1,15 d’interlineat. L’excés no
serà valorat.
També es valorarà el cronograma, planificació i equip destinat en que s’executarà
el projecte indicant les diferents fases, dates i contingut.
•

Cronograma. ( fins a 1 punts )

•

Metodologia i planificació. ( fins a 2 punts )

•

Equip. ( fins a 2 punts )

1.3.- Pla de formació. ( fins a 5 punts )
El licitador presentarà un pla de formació per la implementació per les persones
usuàries de gestionar l’eina i per el conjunt de les persones treballadores. El
document del Pla de formació no pot superar les 10 pàgines (1 cara) amb lletra
Arial 12 i 1,15 d’interlineat. L’excés no serà valorat.
Es valorarà:
•

La planificació, hores de dedicació, programa i contingut. (fins a 2,5 punts)

•

El servei de formació continuada on-line i el servei de consultoria post
implantació. ( fins a 2,5 punts )

1.4.- Pla de evolutiu i de millora. ( fins a 5 punts )
El licitador presentarà un pla evolutiu i de millora de l’eina. Es vol comprovar el
dinamisme de millora dels mòduls que composen l’eina, comprovant aquesta
evolució tant passada com futura. El document del Pla de evolutiu i de millora no
pot superar les 10 pàgines (1 cara) amb lletra Arial 12 i 1,15 d’interlineat. L’excés
no serà valorat.

•

•

L’evolució del programa per l’Administració Pública dels tres últims anys
(millores dels mòduls definits en les versions publicades). ( fins a 2 punts )

•

La planificació d’evolució estratègic per els propers 2 anys,
millores previstes dels mòduls que figuren en aquest plec
mòduls i desenvolupament de noves funcionalitats. Totes
d’evolució futura hauran ser executades durant la durada
contracte. ( fins a 3 punts )

detallant les
tècnic, nous
les millores
del present

2.- Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 80 punts)

2.1.- Oferta econòmica. ( fins a 40 punts )
2.2.- Prestacions addicionals. ( fins a 40 punts )
2.1.- Oferta econòmica. ( fins a 40 punts )
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X=[ 1- (oferta a valorar – millor oferta) ] x núm. punts
Pressupost de licitació
Amb l’aplicació d’aquesta fórmula, que si el licitador no presenta cap baixa
respecte del pressupost de licitació, el valor serà 0, i no s’atendrà al càlcul
resultant de la fórmula.
Es considerarà que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat el d'aquelles
ofertes que siguin 5 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes
presentades. La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de
les ofertes admeses a la licitació, llevat de l'oferta més alta i la més baixa, que no
es tindran en compte per a l'esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre
d'ofertes admeses sigui inferior a cinc, per calcular la mitjana es tindran en
compte totes les ofertes i en cas de presentar-se una sola oferta, quan sigui 10
unitats percentuals per sota al pressupost màxim de la licitació.
2.2.- Prestacions addicionals. ( fins a 40 punts )
2.2.1.- Disposar d’un servei d’externalització de la nòmina per cobrir imprevistos
o contingències, de manera que el servei sempre estigui garantit i sigui reversible
en qualsevol moment. Caldrà acreditar-ho amb una declaració responsable. ( 5
punts )
2.2.2.- Millorar els temps de resolució màxima en incidències crítiques i no
crítiques. ( 6 punts )
Incidències critiques

Temps de resolució màxima 6 hores.

1 punt

Incidències critiques

Temps de resolució màxima 5 hores.

2 punts

Incidències critiques

Temps de resolució màxima 4 hores.

3 punts

Incidències NO critiques
Incidències NO critiques
Incidències NO critiques

Temps de resolució màxima 2 dies hàbils.
Temps de resolució màxima 1 dia hàbil.
Temps de resolució màxima 8 hores.

1 punt
2 punts
3 punts

2.2.3.- Suport al conjunt de persones usuàries de gestió (aproximadament 800)
en dubtes o consultes per mitjans telefònics i telemàtics, de manera il·limitada (
fins a 7 punts ):
• Oferir el servei de suport tots els dies hàbils de 8 a 18 hores amb un temps
de resposta i resolució d’un dia laborable. ( 4 punts )
• Oferir el servei de suport tots els dies hàbils de 8 a 18 hores amb un temps
de resposta i resolució de 4 hores. ( 7 punts )
2.2.4.- Disposar d’un portal web de suport i seguiment de consultes i incidències,
on les persones usuàries puguin consultar l’estat de la resolució de les mateixes i
que permeti fer fàcilment el seguiment dels SLAs i temps de resposta establerts
en aquest plec. Caldrà acreditar-ho amb una declaració responsable. ( 4 punts )
2.2.5.- Disposar dels següents certificats ( 18 punts ):
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• Certificat ISO 27001 o equivalent - Gestió de la seguretat de la
informació. ( 6 punts )
Garantir la ciberseguretat dels sistemes d'informació ha esdevingut
un dels principals objectius de qualsevol organització. La
ciberseguretat i els riscos i amenaces tecnològiques actuals, com
els virus (malware), els atacs d'intrusió i atacs persistents (APTs),
els fraus informàtics, els segrestos d'informació (Ransomware), la
manca de protecció o qualsevol altre risc no controlat poden
ocasionar pèrdues importants i repercutir directament a la qualitat
del servei.
El disseny i la implantació d'un Sistema de Gestió de la Seguretat
de la Informació segons la Norma ISO 27001 dona confiança a
clients i proveïdors, preservant la confidencialitat, integritat i
disponibilitat de la informació, i és el mitjà més eficaç per a la
minimització de riscos de seguretat de la informació. La norma ISO
27001 assegura que s'identifiquen i valoren els processos de
negoci i/o serveis de TI, els actius i els seus riscos, considerant
l'impacte per a l'organització, i s'adopten els controls i els
procediments més eficaços i coherents alineada amb l'estratègia
de negoci.
• Certificat ISO 20000 o equivalent - Gestió de serveis TIC. ( 6 punts )
Un lliurament efectiu dels serveis de IT és crucial per a qualsevol
empresa, també per les Administracions Públiques. Una incorrecta
gestió pot oferir la percepció que aquests serveis no estan alineats
amb les necessitats i requisits del negoci, o del servei públic en el
cas de les Administracions Públiques. Això és especialment
important tant si es proporciona serveis internament a clients com
si s'està subcontractant proveïdors. Una manera de demostrar que
els serveis de IT estan complint amb les necessitats del negoci és
implantar un Sistema de Gestió de Serveis de IT (SGSTI) basat en
els requisits de la norma ISO 20000. La certificació en aquesta
norma internacional permet demostrar que manera independent
que els serveis oferts compleixen les millors pràctiques.
• Certificat ISO 9001 o equivalent - Gestió de la qualitat dels serveis. ( 6
punts )
Determina els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat
dels serveis, que es poden utilitzar per a la seva aplicació interna
per les organitzacions, sense importar si el producte i/o servei el
brinda una organització pública o empresa privada, sigui quina
sigui la seva branca, per a la seva certificació o amb finalitats
contractuals. Es garanteix i potencia un model de gestió eficient
orientat a la satisfacció dels clients i a la gestió dels processos, tot
plegat amb un enfocament cap a la millora contínua.

26)ANNEXOS DEL CONTRACTE: A l’Annex I del plec de prescripcions tècniques (PPT)
figura el formulari per presentar l’oferta econòmica.
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27)DADES COMPTABLES:
1. PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES: 012.920.216
2. CENTRE/S DE COST: 3.06.5.02 – Sistemes i TIC
3. UNITAT TRAMITADORA: GE0002267 – Sistemes i TIC

El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per l’Alcaldia,
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

dóna

El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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