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CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT REFERENT A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI
INTEGRAL DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS (SIGE) EN MODE SAAS (SOFTWARE AS A
SERVICE) PER L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
1. Òrgan de contractació:
De conformitat amb allò establert a la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 25 de
febrer de 2014 (en endavant, LCSP), s’estima que atenent al Valor estimat del contracte projectat,
l’òrgan de contractació sigui l’ Alcalde de L’Ajuntament de la Roca del Vallès, que va delegar la
referida competència a la Junta de Govern local de l’ajuntament, mitjançant Resolució 994/2019
de 10 de juliol per als següents contractes:
“ Quan el seu import superi la quantitat de 60.101,21 Euros i no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 Euros, incloses les de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les modificacions
contractuals i les actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons, en el seu cas.”
2. Objecte i finalitat de la consulta:
El principal objectiu d’aquesta consulta preliminar de mercat (en endavant CPM), és obtenir
informació d’assistència tècnica per elaborar correctament la licitació del contracte d’un Servei
Integral de Gestió d’Expedients (SIGE) en mode SaaS (Software as a Service) per l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, per tal d’arribar a una definició completa de la mateixa, atesa la complexitat
de l’objecte i la necessitat d’acabar de concretar el seu contingut en els aspectes que es
concreten a continuació, tot això de conformitat amb allò establert a l’article 115 de la LCSP.
La finalitat d’aquesta consulta, per tant, és analitzar la situació del mercat per obtenir-ne un
coneixement més proper, que permeti ajudar a definir de forma realista aquest contracte, on
l’ajuntament de la Roca del Vallès, sol·licita a les empreses especialitzades que hi puguin tenir
interès i altres experts en la matèria, per a que proporcionin la informació que es detalla en la
present consulta.
3. Descripció bàsica de la prestació:
A. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte d'aquesta licitació és la contractació d'un Sistema Integral de Gestió d’Expedients
(SIGE), en modalitat SaaS (Software as a Service), que permeti a l’Ajuntament de la Roca del
Vallès disposar de la tecnologia que permeti donar compliment al marc legal vigent.
Tots els serveis tecnològics contractats es prestaran en format servei a través d'Internet (SaaS),
sense que sigui necessari que l’Ajuntament de la Roca del Vallès realitzi inversions d'instal·lació
o dotació d'infraestructura pròpia de sistemes. Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària
dotar la infraestructura necessària perquè el sistema SIGE funcioni correctament acomplint amb
les prescripcions tècniques referides a l’Apartat G d’aquesta consulta.
Es contracta el següent:
-

El Sistema Integral de Gestió d’Expedients (SIGE) incloent les integracions amb
servei d’altres administracions públiques indicades a l’apartat G d’aquesta consulta,
així com les actualitzacions de producte i instal·lació de noves versions de qualsevol
servei o component tecnològic.

-

L’allotjament en modalitat SaaS del sistema SIGE, en l’entorn de preproducció i el
definitiu de producció, sense limitació d’espai ni increment de preus per el creixement
d’espai d’allotjament del sistema SIGE, incloent els documents i els expedients generats
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amb el sistema durant la vigència del contracte, així com els documents i expedients
migrats abans de la posada a producció del SIGE i procedents de l’actual sistema de
gestió d’expedients amb una volumetria aproximada de 480 GB d'espai a disc.
-

La instal·lació i configuració del SIGE, en l’entorn preproducció i en l’entorn definitiu
de producció.

-

La formació del sistema SIGE, diferenciant tres tipus de sessions: la formació d’usuaris,
la formació d’administració del SIGE, la formació en gestió documental del SIGE.

-

El manteniment del sistema SIGE des del moment de l’acceptació de la instal·lació per
part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

-

La documentació d’implantació, operativa i de gestió del SIGE, així com la
documentació de les formacions.

-

El servei de suport a la migració a un altre sistema, si és el cas, a la finalització del
contracte.

B. ABAST DEL CONTRACTE:
La implantació del SIGE en un entorn SaaS constarà de quatre fases amb una durada total
estimada de tres mesos i no superior a quatre mesos.
La taula següent mostra els objectius mínims per a cada fase del contracte. Els licitadors
inclouran en les seves propostes, dins de la metodologia de treball, un calendari detallat de com
es preveuen assolir aquests objectius mínims. Totes les referències temporals s’entenen fetes
des de l’adjudicació del contracte.

Fase

Fase I

Objectiu
Desplegament del SIGE a preproducció incloent la
configuració i parametrització del sistema segons el
Pla d’implantació del SIGE a preproducció, incloenthi la migració de les dades existents

Temporització

Fase I. Primer mes

Integració amb serveis, sistemes i eines
d’administració electrònica de la Diputació de
Barcelona, Generalitat, AGE i Consorci AOC

Proves d’integració i proves funcionals.

Fase II

Desplegament del SIGE a preproducció incloent la
configuració i parametrització del sistema segons el
Pla d’implantació del SIGE a preproducció, incloenthi la migració de les dades existents de l’històric de
registres d’entrada i sortida, documents, expedients i
altres dades i informació existent.
Proves d’integració i proves funcionals.

Fase II. Segon mes
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Fase

Fase III

Fase IV

C.

Objectiu
Formació al personal usuari de l’eina i lliurament de
la documentació del projecte:
- Pla de formació
- Manuals
Recepció i acceptació del sistema per part de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Prestació de suport per part del proveïdor respecte
al funcionament i ús del SIGE

Temporització
Fase III. Tercer mes

Fase IV. Continuat fins a
la finalització del
contracte.

FASES D’IMPLANTACIÓ (DE LA 1 A LA 3) notes:

1. Configuració:
Per fer el desplegament del SIGE, el contractista haurà de fer les configuracions i instal·lacions
de programari necessàries per, com a mínim, dos entorns de treball per als quals es facilitarà
accés als usuaris de l’Ajuntament, un entorn de preproducció a la Fase I, on es faran totes les
proves de configuració i l’entorn definitiu, d’explotació o anomenat de producció a la Fase 2.
També s’inclourà la configuració dels diferents perfils que interactuaran amb el sistema incloent
la migració i càrrega de les dades existents al sistema actual de gestor d’expedients i altres
configuracions fixades per l’Ajuntament.
Per a la configuració i personalització del sistema, l’adjudicatari es regirà per les característiques
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i els requisits del SIGE fixats a l’Apartat G d’aquesta
consulta.
2. Fases de prova en l’entorn de preproducció
L'adjudicatari facilitarà a l'ajuntament de la Roca del Vallès accés a l'entorn de preproducció , on
es podran fer totes les proves necessàries per part del Departament TIC i altre personal de
l'Ajuntament per garantir el bon funcionament del sistema SIGE, incloses les proves de migració
i càrrega de dades de l'actual gestor d'expedients, les funcionalitats requerides com a obligatòries
i les funcionalitats opcionals.
Així mateix s'executaran unes proves d'alguns procediments administratius que permetin validar
que el sistema SIGE funciona com és requerit.
3. Tractament de les funcionalitats opcionals
Les funcionalitats opcionals subjectes a desenvolupament seran sotmeses a proves funcionals i
tècniques a l'entorn de preproducció abans de quatre mesos des de l'adjudicació del contracte.
La totalitat d'aquests desenvolupaments han de ser portats a terme en paral·lel a la resta del
projecte, i ser implantats a l'entorn de producció en el termini d'un mes des de la finalització de
les proves a l'entorn de preproducció.
4. Formació del personal de l’ajuntament:
Fer la formació al personal de l’ajuntament (plantilla aproximada 110 treballadors) i entregar la
documentació de suport (manual de secretaria, manual d’òrgans de govern, manual
d’intervenció, manual de gestió documental etc...)
D. FASE DE MANTENIMENT DEL SIGE (FASE 4) notes:
El servei de manteniment inclou sense cap increment de preu el següent:
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La permanent actualització del programari, incloent les noves versions de producte,
d’acord amb les novetats legals o tècniques. Això implica que, en cas que un canvi legal
o tecnològic obligui a modificar el comportament del SIGE, l’adjudicatari s’obliga a
adequar el comportament del sistema, en un termini inferior als quatre mesos des de
l’entrada vigor de la norma en qüestió.



La resolució de defectes en la realització del contracte i en el comportament del sistema
SIGE d’acord amb els requisits funcionals descrits a l’apartat G) d’aquesta consulta i es
considerarà inclosa en qualsevol cas com a part de la garantia deguda en l’execució del
contracte.



Un servei de suport i recolzament per a la resolució de dubtes i incidències



S’entén que l’adjudicatari inclou el servei d’actualització i manteniment dels serveis web
d’integració amb les futures actualitzacions i noves versions dels serveis interoperables
d’altres administracions públiques a integrar al SIGE.



L’adjudicatari haurà de detallar a la seva proposta les eines que proporcionarà per
permetre reportar consultes o errors durant el temps de garantia de la solució i la seva
resolució posterior. Entre aquestes, el proveïdor haurà d’oferir una eina de ticketing o de
suport Help Desk, sense cost addicional, per permetre als responsables del servei de
l’Ajuntament donar d’alta peticions de suport i fer un seguiment de la seva resposta.

E. EQUIP DE TREBALL:
Els perfils mínims que s’hauran d’incloure en la proposta són els següents:






Cap de projecte: Enginyeria informàtica, Enginyeria de telecomunicacions.
Consultor o consultora sènior en matèria de sistemes de tramitació electrònica:
llicenciatura en dret, enginyeria informàtica.
Tècnic o tècnica de configuració i administració del sistema SIGE: enginyeria
tècnica en informàtica de sistemes.
Tècnic o tècnica de sistemes especialista en cloud computing: enginyeria tècnica
en informàtica de sistemes, tècnic o tècnica superior en administració de sistemes
informàtics en xarxa.
Tècnic o tècnica en formació: tècnic o tècnica superior en desenvolupament
d’aplicacions informàtiques.

F. DURADA DEL CONTRACTE:
2 anys + 2 prorrogues d’un any cada una amb màxim 4 anys EN TOTAL.
G.

REQUISITS DEL SIGE i SISTEMA D’ALLOTJAMENT CLOUD:
1.

Descripció del Sistema Integral de Gestió d’Expedients (SIGE)

A efectes d’aquest plec de prescripcions tècniques anomenem SIGE al Sistema Integral de Gestor
d’Expedients que inclou, com a mínim, el requisits tècnics, tecnològics i funcionals descrits en aquest apartat.
El SIGE ha de garantir l’acompliment del descrit a l’apartat A) Objecte del contracte.
Els requisits funcionals i tecnològics del sistema SIGE tenen un caràcter d’obligatorietat i que, per
tant, els licitadors, a través de les seves ofertes hauran de poder demostrar documentalment el seu compliment.
Aquells aspectes classificats com a “opcional” indica que seran valorats com a tals dins del criteris valorables
de forma automàtica com a millores.
El SIGE operarà com a servei al núvol en modalitat Software as a Service (SaaS) en dues instal·lacions, una
anomenada de Preproducció per realitzar les proves pertinents del sistema amb totes les funcionalitats i
requisits descrits en aquest document, i una altra de Producció que és la instal·lació a implantar de forma
definitiva i que és la d’operació i explotació del sistema en condicions òptimes per part de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès. Tots dos entorns seran disponibles durant la vigència del contracte i les possibles pròrrogues.
La solució tecnològica SIGE ha de permetre la gestió dels expedients administratius, els documents
electrònics, i la preservació en el temps dels mateixos. Així mateix, la seva implantació ha de potenciar la
relació telemàtica amb la ciutadania, les empreses i altres interessats i interessades, incloent les diferents
administracions públiques. També ha de garantir la gestió dels diferents òrgans col·legiats i òrgans
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unipersonals i l’accés dels membres dels òrgans a la informació electrònica de cadascuna de les sessions a
les que sigui convocat o convocada.
Les propostes dels licitadors poden consistir en vàries solucions tecnològiques diferents que
conjuntament compleixin les funcionalitats requerides, obligant-se a realitzar les integracions necessàries entre
elles a efectes de fer-les accessibles dins d’un únic entorn web d’usuaris del SIGE.
2.

Requisits funcionals i tecnològics del SIGE

Els requisits tecnològics del SIGE són com a mínim el següents:
-

Navegació garantida com a usuari amb els principals navegadors del mercat (Firefox, Chrome, Edge,
Explorer).
El SIGE ha de permetre operar totes les seves funcionalitats en un sistema operatiu Windows 10 i
posteriors versions del sistema.
Sistemes d’identificació, signatura i verificació
Actuacions Administratives Automatitzades
Sistemes de firma electrònica per l’actuació administrativa automatitzada
Sistemes basats en codi segur de verificació (CSV) per l’actuació administrativa automatitzada
Sistemes de firma electrònica del personal al servei de l’Ajuntament
Sistemes d’identificació i firma de les persones interessades en el procediment.
Sistemes d’identificació i firma de les persones interessades mitjançant personal funcionari públic
habilitat.
Acreditació a l’actuació per mitjà de representant.
Registre electrònic interoperable.
Capacitat de tractament de documents en el Registre
Comunicacions administratives a les persones interessades per mitjans electrònics.
Pràctica de les notificacions per mitjans electrònics.
La gestió del cicle de vida dels documents administratius electrònics.
Garantir els requisits de validesa i eficàcia de les còpies autèntiques de documents.
Emissió de còpies de documents aportats en paper per l’interessat o la interessada.
Creació d’una referència temporal dels documents administratius electrònics.
Permetre configurar l’expedient administratiu electrònic, incloent l’índex electrònic.
Garantir que es poden aplicar polítiques programades de tria, avaluació, conservació i destrucció de
documents electrònics sota les directrius de l’Arxiu municipal.
Disposar al SIGE de l’arxiu electrònic únic, i opcionalment que aquest s’integri amb el servei iARXIU
del Consorci AOC. Aquesta integració es considera i s’avalua com a una millora.
El sistema SIGE ha d’incorporar el seu propi sistema d’arxiu electrònic.

Els requisits funcionals del SIGE han de ser, com a mínim, els següents:
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Registre d’entrada, Registre de sortida i Sistema de digitalització segura i d’escaneig
certificat: Operativa administrativa de registre presencial d’entrada de documentació en paper i
electrònica.
Permetre la configuració dels camps que s’informen als registres d’entrada i de sortides.
El SIGE ha d’oferir mecanismes de compulsa de documents electrònics i generació de còpies
autèntiques d’aquests documents. També ha de permetre la generació d’impressions segures amb
codi CSV, així com oferir un portal de validació del codis CSV que s’integri amb l’apartat de validació
de documents de l’actual Seu-e de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Visor de documents incorporats als registres.
Descàrrega dels documents associats als assentaments.
Connexió amb la base de dades de tercers, persones físiques i jurídiques interessades.
Permetre l’administració del tancament dels assentament en mode diari o mode flexible en un
període diferent a criteri de l’Ajuntament.
Possibilitat de modificar les dades i incorporar nous documents a un assentament en estat obert.
Creació al registre d’entrades de diligències manuals i automatització de les mateixes segons criteris
definits per l’Ajuntament.
Generació del justificant de presentació de documentació al Registre general d’entrada incorporant
un codi segur de verificació (CSV) per a ser validat a la Seu-e de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Obtenció d’evidències jurídiques electròniques relacionades amb els assentaments d’entrada i de
sortida dels corresponents registres.
Ha de permetre la classificació dels documents segons el QdC.
El Registres d’entrada i el Registre de sortida han de ser plenament interoperables per garantir la
interconnexió i la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es
presentin en qualsevol dels registres.
Disposar de les integracions descrites posteriorment en l’apartat 3. Integracions d’aquest document.
D'acord amb l'article 12 LPAC "Les administracions públiques assistiran en l'ús de mitjans electrònics
als interessats no inclosos en els apartats 2 i 3 de l'article 14 que així ho sol·licitin, especialment pel
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que fa a la identificació i signatura electrònica, presentació de sol·licituds a través del registre
electrònic general i obtenció de còpies autèntiques"
o
Per donar compliment a aquest precepte, la plataforma ha de permetre mantenir
actualitzat un registre on constin els funcionaris habilitats per a la identificació o signatura
que regula aquest article. Aquest registre haurà de ser plenament interoperable i estar
interconnectat amb els de les restants Administracions Públiques, a través dels
mecanismes establerts per l'Administració General de l'Estat i el CAOC.
-

Sistema d’identificació i signatura electrònica
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Permetre la identificació i signatura del personal de l’ajuntament amb certificats digitals
segons l’eIDAS, el Sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques.
Permetre la identificació i signatura dels regidors i de les regidores de l’ajuntament amb
certificats digitals segons l’eIDAS.
En virtut de l'article 27.1. del Reglament EIDAS, el sistema ha de permetre també la
signatura de ciutadans de la Unió Europea amb mitjans d'identificació expedits en els seus
països d'origen.
Possibilitat de crear i mantenir diferents fluxos de validació i de signatura automatitzats i
assignar-los a diferents tipologies documentals
Validació de la vigència del certificat digital emprat a la signatura d’un document.
Flexibilitat de la ubicació de la representació de les signatures als documents electrònics.
Els mecanismes d’identificació del personal i dels regidors i regidores de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès ha se der, com a mínim, contra el sistema LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol), i també mitjançant certificat digital.
Generar i validar signatures attached en documents PDF.
Permetre incorporar segells de temps als documents.
Completar signatures en PDF fins a PADES-T o PADES-LTV
Ha de permetre la signatura de documents, en lot, des d’una safata de signatura.
Ha de permetre afegir anotacions associades a la signatura per implementar diligències
d’aprovació del funcionari.
Realitzar signatures electròniques qualificades a través d'un porta firmes web amb un
certificat reconegut i un dispositiu segur de creació de signatura
Aquest sistema de signatura en el navegador no haurà d'emprar applets de Java, ja que
han estat considerats com a insegurs per part dels principals navegadors.
Realitzar signatures electròniques avançades per un portasignatures per dispositius en
mobilitat.

Gestor documental
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El gestor documental ha de poder operar sota la norma tècnica d’interoperabilitat de
Política de gestió de documents electrònics que a l’apartat VII.4 fa esment a l’Esquema de
Metadades per a la gestió del Document Electrònic ( e-EMGDE) que inclou les metadades
mínimes obligatòries, definides a les normes tècniques d’interoperabilitat de Document
electrònic i d’Expedient electrònic, així com altres metadades complementàries d’una
política de gestió i conservació de documents electrònics.
A més, la plataforma haurà de ser capaç de generar fitxers SIP perquè puguin ser
transferits al servei iArxiu del Consorci AOC.
Incorporació de documents elaborats com a plantilles incorporant la funcionalitat de
marcadors als documents ofimàtics que permetin reutilitzar parts dels documents en fases
posteriors del procediment administratiu.
Incorporació de documents d’altres fonts.
Gestió i manteniment d’un quadre de classificació documental.
Classificació de la documentació contra el Quadre de Classificació (QdC).
Tancament i foliat d’expedient respectant fidelment l’ordre d’entrada dels documents.
Permetre indexar expedients no tancats respectant fidelment l’ordre d’entrada dels
documents.
Integració amb eines ofimàtiques per a modificar i incorporar documents automàticament.
Permetre la compulsa electrònica de documents.
Permetre la compulsa automàtica mitjançant segell d’òrgan.
Permetre la possibilitat d’imprimir còpies autèntiques de documents.
Oferir un portal de validació de còpies autèntiques mitjançant codi CSV.
Permetre emmagatzemar i exportar expedients en format ENI.
Exercir drets ARCO.
Permetre generar documents en format PDF i PDF/A.
Permetre treballar amb una pluralitat d’arxius amb de formats electrònics, de programari
propietari i programari lliure.
Els documents que s’imprimeixen en format còpia autèntica han d’incloure un codi de
verificació i un codi QR amb les dades del document. La plataforma, en el seu servidor
públic, ha d’implementar una eina per a verificar els documents. Aquesta eina, a partir del
codi de verificació ha de permetre al ciutadà contrastar la valides del document, visualitzar-
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o
o
-

Gestor d’expedients
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

-

Creació d’expedients
Numeració automàtica i centralitzada d’expedients
Permetre definir tipologies d’expedients.
Permetre gestionar un procediment genèric amb plantilles associades per a la simplificació de
la tramitació.
Permetre generar documents a partir de plantilles, afegint automàticament dades ja existents a
l’expedient.
Permetre fusionar documents existents a l’expedient al crear un de nou a partir d’una plantilla o
documents en blanc.
Permetre signar els documents electrònicament.
Permetre gestionar els fluxos de signatura sense la intervenció dels administradors del gestor
d’expedients.
Permetre definir les fases o estats de la tramitació per a cada expedient en curs.
Incloure plantilles al tipus de procediment per part de l’usuari.
Bloquejar els expedients enviats a les sessions fins que aquests s’hagin retornat.
Permetre l’automatització del pagament de taxes associades als expedients, mitjançant
enviament de notificacions de pagament amb codi de referència, integració amb mecanismes
de pagament electrònic (datàfons) o integració amb mecanismes de pagament en caixer de
banc.
La plataforma permetrà als empleats públics generar la documentació de l'expedient a partir de
models d'expedients i plantilles normalitzats.
El sistema SIGE permetrà configurar de forma senzilla actuacions administratives
automatitzades acord amb el que disposen els article 41 LRJSP, emprant com a sistema de
signatura un segell electrònic de l’Ajuntament de la Roca del Vallès basat en certificat electrònic
reconegut o qualificat que reuneixi els requisits exigits per la legislació en matèria de signatura
electrònica.
Ha de permetre generar avisos per als usuaris que tenen accions de tramitació per realitzar.
Ha d’existir un control d’accions o actuacions pendents per controlar la tramitació dels
expedients en termini.
El SIGE ha de permetre delegar actuacions de tramitació a un altre usuari segons unes regles
definides per l’Ajuntament.
El sistema tecnològic ha de permetre el control dels terminis de l’expedient i permetre assignar
diferents terminis als tràmits definits o que es puguin definir.

Gestor de procediments
o

-

lo, verificar les signatures electròniques amb que ha estat certificat o descarregar una
còpia.
El sistema documental ha d’estampar el segell institucional de manera d’automàtica als
documents que tenen la signatura electrònica amb caducitat propera.
Opcionalment, i com a millora, s’ha de poder d’integrar amb el servei d’arxiu digital del
Consorci AOC anomenat iArxiu.

Funcionalitat de diagramació de fluxos de tramitació per a la programació i automatització
de procediments administratius o parts d’ells.

Secretaria. Gestor d’òrgans col·legiats i òrgans unipersonals. Espai del regidor i de la
regidora.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Es requereix un sistema de gestió de les sessions dels òrgans col·legiats.
La proposició automàtica de l’ordre del dia de les sessions a partir de les propostes d’acord
presentades per les diferents àrees.
Ha de facilitar la creació de l’acta de la sessió a partir de les propostes.
Proposició automàtica per a la creació de l’acta de la sessió a partir de les propostes i els
acords introduïts al sistema SIGE.
Notificar la convocatòria de les sessions mitjançant la integració amb l’eNOTUM com a
servei notificador.
Ha de facilitar la comunicació i notificació de les resolucions considerant l’acta de la sessió.
Permetre la gestió de diversos tipus d’òrgans col·legiats i permetre la comunicació de
propostes entre ells.
Funcionalitat per a incorporar les votacions durant la celebració de la sessió.
Permetre la creació de propostes de decret i de decrets amb totes les garanties
tecnològiques i jurídiques.
Permetre la creació de propostes de resolució i de resolucions amb totes les garanties
tecnològiques i jurídiques.
Gestionar la signatura de les propostes d’acord, dels acords, i dels decrets.
El SIGE ha de numerar els decrets i les resolucions de manera centralitzada
Creació dels llibres de decrets, llibre de resolucions i altres llibres relacionats amb òrgans
col·legiats que l’ajuntament de la Roca del Vallès consideri oportú.
Ha de permetre donar compte de manera automatitzada dels decrets de l’Alcaldia al Ple
municipal.
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o
o
o
o

Opcionalment, com a millora, es considera la integració del sistema SIGE amb el servei
eTAULER per a la publicació d’anuncis dels òrgans unipersonals i òrgans col·legiats.
Facilitar als convocats la consulta de la documentació dels expedients que formen part de
l’ordre dels dia de les sessions actuals i passades on hagin estat convocats i convocades.
Incorporar un espai electrònic on els regidors i les regidores puguin accedir, autentificantse digitalment o contra el LDAP, i poder consultar els expedients que estan en l’ordre del
dia de la següent sessió d’òrgan, així com de les actes de sessions anteriors si procedeix.
L’espai electrònic dels regidors i de les regidores ha de permetre la signatura de documents
també des de dispositius en mobilitat.

-

Intervenció. Funcionalitats de fiscalització dels expedients.
o
El SIGE ha d’adaptar-se a la configuració de requisits de fiscalització fixats per l’Ajuntament
de la Roca del Vallès.
o
Ha de permetre generar els informes de fiscalització des del circuit de tramitació que
defineixi l’Ajuntament i ha de poder reflectir de forma automàtica el resultat de la
fiscalització en el document.
o
El sistema proporcionarà un model de plantilla que permeti generar l’informe de forma
automàtica d’acord amb l’estructura facilitada per l’Ajuntament.
o
Els informes hauran de poder signar-se des del SIGE.
o
Ha de permetre generar informes per omissió de la funció interventora.
o
Ha de permetre fer requeriments de documentació mitjançant una plantilla.
o
El SIGE ha de permetre la gestió centralitzada dels informes en fase de tràmit, els enviats
a signatura, els pendents de signatura i els informes signats.
o
Així mateix el SIGE ha de permetre la numeració automatitzada dels informes generats i
la seva incorporació a un llibre electrònic anual d’informes de fiscalització.
o
Opcionalment, i com a millora, es valorarà la inclusió d’un mòdul específic de Control
Intern.

-

Funcionalitats específiques de la gestió de les factures.
o
El SIGE ha d’estar integrat amb el servei eFACT del Consorci AOC.
o
El sistema ha de permetre la recepció de les factures al Registre general de l’Ajuntament.
o
Les factures han de poder ser gestionades de forma diferenciada dels altres assentament
d’entrada del Registre general. La gestió ha de permetre la seva classificació, establir-ne
fluxos de signatura i incorporar-les als expedients.
o
També es requereix la creació d’un llibre de factures que permeti la cerca per diversos
camps.

-

Entorn d’administració del SIGE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gestió d’usuaris, altes, baixes i modificacions.
Gestió de grups d’usuaris i agrupació per unitats organitzatives.
Administració de perfils d’usuari i altres funcionalitats pròpies del SIGE
Accés a dades i informació de seguretat del sistema SIGE
Accés a dades i informació de seguretat del sistema SaaS
Gestió de l’accés d’usuaris a expedients classificats com a confidencials
Gestió a usuaris externs a l’Ajuntament amb permisos limitats.
Accés la registres d’operacions dels usuaris del sistema.
Obtenció d’informes de les accions realitzades per un o varis usuaris i sobre un o varis
objecte del sistema.
Els criteris d’auditoria han de complir el que requereix la RGDP i l’ENS i el seu reglament,
així com el Registre d’accessos i actuacions sobre documents i expedients.

-

Idioma:
o
Possibilitat de configuració multi-idioma (català i castellà).

3.

Integracions

A banda de la configuració del SIGE, la proposta del licitador haurà de considerar les integracions amb
les solucions i serveis existents relacionats amb l’Administració electrònica d’acord amb el que s’indica en la
taula següent per complir amb la Llei 39/2015, el Reial decret 203/2021, l’Esquema Nacional de Seguretat
(ENS) i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), especialment amb aquelles solucions de l’administració
pública que siguin d’ús obligatori.
El contracte inclou el servei d’actualització i manteniment dels serveis web d’integració amb les futures
actualitzacions i noves versions dels serveis interoperables d’altres administracions públiques a integrar al
SIGE.
A més, també haurà de tenir en compte els procediments i processos propis de l’àmbit local per a realitzar
desenvolupaments a mida per facilitar la gestió dels expedients electrònics a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
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El licitador detallarà a la proposta els desenvolupaments que planteja realitzar per integrar el SIGE amb
l’entorn tecnològic.
Algunes de les integracions s’identifiquen com a opcionals. Aquestes poden ser abordades pels licitadors
i seran considerades com a millores a efectes de la valoració de les ofertes, però no són un requisit
imprescindible.
La proposta del licitador indicarà la metodologia de desenvolupament utilitzada, així com altres mesures
de control de qualitat tingudes en compte tant en el desenvolupament del SIGE com en la seva implantació.
Per tant, l’eina de tramitació que s’aporti haurà de facilitar una arquitectura orientada a serveis que s’integri
mitjançant serveis web amb:

Integració

Solució a
integrar /
Proveïdor

Es considera
una millora?

Sistema d’integració de registres
d’entrada i de sortida incloent el
registre d’entrada i sortida de
l’EACAT

MUX / CAOC

No

Validació signatures i Segell de
temps

Validador PSIS /
CAOC

No

Integrador de serveis d’identitat
digital

Vàlid / CAOC

No

Solució d’arxiu i de preservació
digital dels expedients

iArxiu / CAOC

Sí. Opcional

Gestor de representacions i
apoderaments

Representa

No

Notificació electrònica

eNotum / CAOC

No

Tauler d’anuncis

eTAULER /
CAOC

Sí. Opcional

Portal de transparència
i Seu electrònica

CAOC

Sí. Opcional

Publicació en Butlletins Oficinals:
BOPB, DOGC, BOE, DOUE

BOPB / DIBA
DOGC /
GENCAT
BOE / Agència
estatal del butlletí
oficial de l’estat

Sí. Opcional

Perfil del Contractant

PSCP / CAOC

No

Licitació electrònica

PSCP / CAOC

Sí. Opcional

Registre Públic de Contractes

Registre Junta
Consultiva de
Contractació

No

Registre Licitadors de la Generalitat
(RELI)

RELI / GENCAT

Sí. Opcional

Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (ROLECE)

ROLECE /
Ministeri
d’Hisenda

Sí. Opcional

Via Oberta. Inclou dues consultes de
dades d’organismes diferents

CAOC

No

Via Oberta. Addicionalment inclou
tres consultes de dades
d’organismes diferents a les dues
obligatòries

CAOC

Sí. Opcional

Punt d’entrada de factura electrònica

eFACT

No

Punt d’entrada de tramitació

eTRAM

No

CAOC: Consorci Administració Oberta de Catalunya
DIBA: Diputació de Barcelona
GENCAT: Generalitat de Catalunya
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4.

Desenvolupament de noves funcionalitats
Dintre dels requisits funcionals establerts a l’Apartat G) d’aquesta consulta, es preveu la possibilitat
que alguns d’ells no estiguin disponibles de manera inicial en el sistema SIGE ofert pel licitador. En
atenció a això, es donarà un termini d’adaptació de l’aplicació exclusivament per a les noves
funcionalitats demanades per l’Ajuntament de la Roca del Vallès. D’aquesta manera:

5.

-

Les funcionalitats de l’Apartat G s’identifiquen com a obligatòries de forma general excepte que
s’indiqui expressament que són opcionals.

-

Les funcionalitats obligatòries hauran d’estar disponibles i ser demostrables en el període de
licitació en una única sessió per licitador de demostració i validació de les funcionalitats descrites
a l’Apartat G d’aquesta consulta.

-

Les funcionalitats per a les quals el licitador hagi de fer desenvolupaments hauran d’estar
disponibles el dia en que s’iniciï el funcionament del servei (3 mesos després de la signatura del
contracte).

SISTEMA D’ALLOTJAMENT CLOUD:
La solució SaaS en cloud haurà de ser escalable, preveient el creixement del volum de dades i/o
usuaris de l’Ajuntament durant la vigència del contracte. Els licitadors detallaran a les seves
propostes les característiques de la plataforma detallant l'arquitectura i especificant si els recursos
són compartits o dedicats a l’Ajuntament.
El proveïdor del servei serà l'encarregat de la gestió i manteniment del cloud i l’Ajuntament podrà
sol·licitar informació a l’adjudicatari sobre les infraestructures i plataformes del cloud per tal de
verificar-ne el compliment normatiu.
El proveïdor del servei serà el responsable del compliment de la normativa vigent en matèria de
seguretat de la informació i protecció de dades havent de designar un Responsable de Seguretat
dins la seva organització.
En compliment de la normativa vigent, la infraestructura proposada pel licitador s’haurà d’ubicar dins
de l’espai europeu comú.
Pel que fa a l’arquitectura de la solució oferta, es valorarà especialment que la solució cloud contempli
un centre de processament de dades principal i un centre de contingència configurat en alta
disponibilitat. En qualsevol cas, per a la inclusió d'aquests centres alternatius, caldrà tenir en compte
els mateixos criteris de compliment normatiu, de transferència de dades i seguretat que per al sistema
principal.
Així mateix s’ha d’acreditar el nivell de compliment amb l'ENS de la solució SIGE en format SaaS i
allotjada al núvol.”

4. Requisits dels participants:
Amb l’objectiu de vetllar per la màxima concurrència a fi de garantir l’èxit de la consulta, es
concreta en una convocatòria oberta dirigida al sector concret d’empreses que es dediquen a la
prestació d’aquets tipus de serveis.
Concretament, la consulta es dirigeix als operadors econòmics del sector tecnològic, amb
experiència en projectes similars als descrits.
També hi poden participar experts en la matèria, entre els quals, hi podran participar el consorci
AOC, el Consorci LOCALRET o la Diputació de Barcelona.
5. Desenvolupament de la consulta preliminar del mercat:
1.- La CPM s’anunciarà en el perfil de contractant del l’Ajuntament l’enllaç del qual és:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=la+roc
a+del+vall%C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=708615&
2.- A la plataforma, es publicarà tota la documentació relativa a la consulta.
3.- El termini de presentació de les respostes, és de 7 dies naturals a comptar des del dia següent
a la publicació de l’anunci a la plataforma de contractació.
4.- Les entitats interessades a participar-hi dins del termini conferit a l’efecte, han d’ enviar un
correu electrònic a l’adreça naverosfl@laroca.cat, adjuntant la resposta a aquesta consulta. A
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aquets efectes hauran d’indicar en tot cas, les dades a que es refereix el document “Formulari
annex I”, que haurà d’estar degudament identificat i signat.
5.- Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment de
tramitació de la consulta el podran adreçar a l’apartat de dubtes i preguntes de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=la+roc
a+del+vall%C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=708615&
6. Caràcter no vinculant i informatiu
Les respostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que l’Ajuntament
de la Roca del Vallès no adquireix cap compromís sobre aquestes.
El caràcter informatiu de les respostes determina que la seva presentació en aquesta consulta
no impedeixi la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que pugui dur-se a terme amb
posterioritat, ni en compromet el contingut.
La participació en la consulta no pot comportar avantatge competencial per cap dels participants
en la futura licitació, així com tampoc es pot recollir com a criteri preferent de la licitació ni podran
donar lloc a infraccions dels principis de transparència, igualtat de tracte i no discriminació, ni
tenir com a efecte restringir o limitar la competència, ni atorgar avantatges o drets exclusius.
7. Despeses generades per a la participació en la consulta
Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les respostes
presentades pels participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que l’ Ajuntament
de la Roca del Vallès no adquirirà cap compromís econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de
les despeses derivades de la participació. La totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels participants.
8. Tractament dels resultats de la consulta: informe final dels resultats
Finalitzat el procediment d’aquesta CPM, l’òrgan de contractació elaborarà un informe final en el
qual constaran les actuacions realitzades i s’hi recolliran la totalitat dels resultats obtinguts. En la
seva elaboració, l’òrgan de contractació vetllarà per l’equilibri adequat entre els principis de
publicitat i transparència i el règim de confidencialitat corresponent.
L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil del
contractant, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Un cop publicat l’informe de resultats de la CPM, l’òrgan de contractació podrà iniciar, si s’escau,
el corresponent procediment de contractació. La consulta, no comporta cap compromís ni
obligació de licitar per part de l’òrgan de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els requisits
establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del procediment
d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del mercat.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la consulta
realitzada; si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels motius.
9. Confidencialitat :
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no revelarà als participants
les solucions proposades pels altres participants, essent les mateixes únicament conegudes
íntegrament per ell.
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Els participants hauran d'identificar la documentació o la informació tècnica o comercial que
considerin que té un caràcter confidencial, i no és admissible que facin una declaració genèrica
o declarin que tots els documents o tota la informació tenen caràcter confidencial. El caràcter
confidencial afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de
les solucions.
10. Consulta:
1.- Indiqueu el pressupost . El pressupost s’ha de desglossar en dues prestacions:
a. Cost d’implantació i migració de dades (IVA exclòs)
b. Cost del manteniment MENSUAL (IVA exclòs) PER ALS ANYS 2022 A 2025.
EXEMPLE:
CONCEPTE:
A.

ANY 2022
Cost del servei d'implantació tecnològica
(IVA EXCLÒS)*

ANY 2023
1,00 € NO PROCEDEIX

ANY 2024
NO PROCEDEIX

ANY 2025
NO PROCEDEIX

Cost de manteniment MENSUAL del servei
B.
(IVA EXCLÒS) **
1,00 €
1,00 €
1,00 €
TOTAL ANUAL (IVA EXCLÒS)
NO INDICAR***
12,00 €
12,00 €
* ES PREVEU QUE LA IMPLANTACIÓ ES FACI EN 3 MESOS.
** A LA COLUMNA B) PER CADA ANY S'INDICARÀ EL COST MENSUAL DE L'ANY QUE CORRESPONGUI.
***ES PREVEU QUE EL MANTENIMENT NOMÉS ES COMENCI A PAGAR UN COP IMPLANTAT EL SERVEI.
PER AQUEST MOTIU I ATESA L'INCERTESA DEL MOMENT D'INICI, L'ANY 2022 NO CAL INDICAR EL COST ANUAL.

FORMULARI ANNEX I:
Nom de l’entitat:
CIF:
Adreça:
Tipus d'organització (PIME, gran empresa, cooperativa, consorci,...):
Persona de contacte:
Telèfon:
Correu electrònic:

CONSULTES:

1.- Indiqueu el pressupost . El pressupost s’ha de desglossar en dues prestacions:
a. Cost d’implantació i migració de dades (IVA exclòs)
b. Cost del manteniment MENSUAL (IVA exclòs) PER ALS ANYS 2022 A 2025.
EXEMPLE:

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

6a23a3255fb948f5a27aeda9a8818da8001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Data document: 21/10/2021

1,00 €
12,00 €

C. Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

CONCEPTE:
A.

ANY 2022
Cost del servei d'implantació tecnològica
(IVA EXCLÒS)*

ANY 2023
1,00 € NO PROCEDEIX

ANY 2024
NO PROCEDEIX

ANY 2025
NO PROCEDEIX

Cost de manteniment MENSUAL del servei
B.
(IVA EXCLÒS) **
1,00 €
1,00 €
1,00 €
TOTAL ANUAL (IVA EXCLÒS)
NO INDICAR***
12,00 €
12,00 €
* ES PREVEU QUE LA IMPLANTACIÓ ES FACI EN 3 MESOS.
** A LA COLUMNA B) PER CADA ANY S'INDICARÀ EL COST MENSUAL DE L'ANY QUE CORRESPONGUI.
***ES PREVEU QUE EL MANTENIMENT NOMÉS ES COMENCI A PAGAR UN COP IMPLANTAT EL SERVEI.
PER AQUEST MOTIU I ATESA L'INCERTESA DEL MOMENT D'INICI, L'ANY 2022 NO CAL INDICAR EL COST ANUAL.

SIGNATURA DE LA EMPRESA, DATA, SEGELL
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