Ajuntament de Santa Oliva
DECRET D’ALCALDIA
EXP. NÚM. 247/2020 INCOACIO EXPEDIENT CONTRACTE DE SERVEIS
DE CONTROL HORARI DE PERSONAL I CONSULTA PRELIMINAR DE
MERCAT

RESOLC,
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de control horari de
personal de l’Ajuntament de Santa Oliva, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP
i l’article 28 del mateix cos legal.
Segon.- Incoar una consulta preliminar de mercat de conformitat amb l’article
115 de la LCSP, i publicar anunci al perfil de contractant per tal que en el
termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la publicació, els operadors
econòmics presentin la informació que considerin oportuna per a la correcta
preparació del contracte:
“ CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE CONTROL HORARI DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
OLIVA
1.

Objecte

La present consulta té el seu fonament en l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
2. Objectiu de la consulta
La finalitat de la consulta és preparar correctament la licitació dels serveis de control
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D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la
contractació que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic atribueix a l’Alcaldia,

DECRET

La finalitat del servei és assegurar correcte funcionament de la jornada de
treball de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Santa Oliva, tant en règim
funcionarial, laboral fix, laboral temporal, i laboral en pràctiques, entre altres;
donat que aquest no compta amb el mitjans propis per a la realització d’aquests
serveis especials.
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L’Ajuntament de Santa Oliva té la necessitat de contractar el servei de control
horari del personal al servei de l’Ajuntament de Santa Oliva, en compliment de
la normativa vigent del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures
urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada
de treball, i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Ajuntament de Santa Oliva
horari del personal al servei de l’Ajuntament de Santa Oliva i dels requisits que exigeix
per concórrer al procediment.
3.

Organisme sol·licitant de la consulta

L’Ajuntament de Santa Oliva (Baix Penedès), amb una plantilla orgànica de personal
que es distribueix en tres centres de treball: oficines municipals, magatzem municipal i
llar d’infants Les Orenetes.
La plantilla orgànica de personal es configura de la següent manera:
Relació

Nombre de places

Grup

Vacants

1

A1

0

2.- Escala de Administració General
2.3 Subescala Auxiliar

2

C2

0

4
2
1
1
4
2
2
3
2
1
1

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tècnica Educació infantil
Tècnica Educació infantil (66,66%)
Conserge edificis municipals
Agutzil
Oficial Primera Brigada municipal
Peó Brigada
Aux. Administratiu (centres cívics) (53,3%)
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu (66,66 %)
Auxiliar Administratiu (80%)
Conductor

4.

Procediment de la consulta

L’òrgan de contractació publica en el perfil de contractant l’objecte d’aquesta consulta.
La consulta preliminar tindrà un termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà
de la publicació. Tots els operadors econòmics hi poden participar i fer aportacions. El
qüestionari es compon d’un llistat de preguntes. No és necessari contestar-les totes. El
qüestionari s’ha de presentar a l’adreça jguillen@santaoliva.cat, amb l’assumpte
“Consulta preliminar – Serveis de control horari”, amb indicació del nom de l’empresa,
abans de les 14:00 hores del dia 24 de juliol de 2019. Si es considera oportú compartir
informació en un altre format, es pot remetre juntament amb el qüestionari.
L’òrgan de contractació farà constar en un informe les actuacions efectuades. En
l’informe es relacionaran les entitats consultades, les qüestions que se’ls han formulat i
les respostes a aquestes. Aquest informe estarà motivat, formarà part de l’expedient
de contractació i estarà subjecte a les mateixes obligacions de publicitat que els plecs
de condicions, i en tot cas es publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva.
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B) Personal Laboral
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1.- Amb habilitació de caràcter nacional
1.1 Secretari- Interventor
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A) Personal Funcionari

Ajuntament de Santa Oliva
En cap cas durant el procés de consultes a què es refereix aquest article, l’òrgan de
contractació no revelarà als participants les solucions proposades pels altres
participants, i només l’Ajuntament podrà conèixer íntegrament aquestes solucions.
Amb caràcter general, l’òrgan de contractació, quan elabori els plecs, tindrà en compte
els resultats de la consulta efectuada.
La participació en la consulta no impedirà la intervenció posterior en el procediment de
contractació que, si s’escau, es tramiti.
5.

Bloc de preguntes

5.1. Identificació i consentiment

Càrrec
Nom i cognoms
Telèfon de contacte

5.2. Aspectes generals
L’Ajuntament de Santa Oliva té previst contractar els serveis de control horari del
personal de l’Ajuntament de Santa Oliva.
Ajuntament de Santa Oliva

30 treballadores / treballadors

Oficines municipals i centres cívics: 15 treballadors/es. Es preveu el fitxatge
mitjançant el sistema d’accés a ordinador personal (mitjançant IP).
Magatzem municipal: 7 treballadors. Es preveu el fitxatge mitjançant el sistema de
control dactilar.
Llar d’infants Les Orenetes: 6 treballadores. Es preveu el fitxatge mitjançant el
sistema de control dactilar.
Bus municipal: 1 treballador
Escola La Parellada: 1 conserge. Es preveu el fitxatge mitjançant el sistema
d’accés a ordinador personal (mitjançant IP).
Creu convenient subdividir en lots l’objecte del contracte? Si ho considera convenient,
indiqui els lots.

Recomana la implementació de mesures de caràcter social i/o mediambiental per a la
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Correu electrònic
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Activitat empresarial

Número: 2020-0071 Data: 11/02/2020

Empresa/Organisme
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contractació dels serveis? Indiqui quines.

5.3. Serveis de control horari
El contracte inclou el subministrament, instal·lació, parametrització, actualització,
configuració i manteniment d’una aplicació de control horari i gestió de permisos,
llicències i vacances, allotjada als seus servidors, i les llicències d’ús per a, almenys,
30 usuaris/usuàries amb següents característiques:
- Que el software de control horari compleixi la normativa de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS).

o
o
o
o
o
o

La configuració i gestió d’horaris, calendaris i borses de temps.
La gestió de les hores anuals.
La consulta de fitxatges.
La gestió de les vacances permisos i llicències.
La gestió de fitxatges.
L’elaboració d’informes de control i/o activitat (de la jornada laboral, de
compliment de l’horari, de períodes d’absència, de disponibilitat, de totals i
saldos, etc.).

Considera adequats els serveis i/o les funcionalitats incloses? Si no les considera
adequades, justifiqui la resposta.

5.4. Determinació del preu
Actualment el preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant
alçat a la totalitat de les prestacions del contracte. Li sembla adequat? Si no ho
considera adequat, justifiqui la resposta, amb indicació dels corresponents preus
unitaris.

[Si considera correcte formular el preu del contracte en termes de preus aplicables a
un tant alçat a la totalitat de les prestacions del contracte] Per tal que el preu sigui
adequat per al compliment efectiu del contracte mitjançant l’estimació correcta del seu
import, tenint en compte el preu general de mercat, es sol·licita un preu orientatiu del
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- Amb caràcter general, el portal de l’empleat haurà de ser accessible des d’Internet i
aplicació mòbil (app), prèvia la identificació dels/les usuaris/usuàries, i haurà de
permetre de manera descentralitzada:
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- Que cada usuari tingui accés al seu historial de fitxatges, així com d’altres
condicions de treball (triennis, baixes, altes, permisos, vacances, etc).
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- Automatització de càlculs de triennis, informació de vacances, baixes i permisos
laborals de l’empleat.

Ajuntament de Santa Oliva
contracte:
Preu dels serveis de control horari
Anual:

..., exclòs l’IVA.

5 anys:

..., exclòs l’IVA.

... % (sobre el cost total dels serveis)

Costos indirectes

... % (sobre el cost total dels serveis)

Indicar qualsevol variable que consideri que pugui afectar el preu indicat anteriorment

S’ha previst una durada del contracte de 5 anys, incloses les pròrrogues: 3 anys de
durada inicial, i 2 d’eventuals pròrrogues. Li sembla adequat? Si no ho considera
adequat, justifiqui la resposta, amb indicació de la corresponent durada del contracte.

5.6. Control d’execució
Quins mecanismes utilitza la seva empresa per al control de qualitat dels serveis?
Descrigui’ls.

Quins procediments considera que hauria d’utilitzar l’Ajuntament de Santa Oliva per al
control de qualitat dels serveis?

5.7. Criteris de solvència
Està previst exigir com a requisit de solvència haver realitzat serveis de control horari
en el decurs dels tres últims anys.
Quins altres requisits de solvència s’haurien d’exigir?

5.8. Adjudicació del contracte
Quins altres criteris d’adjudicació diferents del preu hauria d’establir l’òrgan de
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5.5. Durada del contracte
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Costos directes
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Desglossar el preu anual del contracte (costos directes i indirectes i altres despeses
eventuals):

Ajuntament de Santa Oliva

contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu del contracte?

5.9. Altres
Finalment, traslladi qualsevol comentari o recomanació que consideri adequat.

Cinquè.- Disposar que per Intervenció municipal, s'emeti informe sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.
Sisè.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva.
Ho mana i ho signa l’alcalde amb el vistiplau del Secretari Interventor funcionari
interí de l’Ajuntament de Santa Oliva, a Santa Oliva, a la data de la signatura
electrònica al marge.
Josep Carreras i Benach,
Alcalde.

Josep Guillén Viñas,
Secretari Interventor Funcionari Interí.

Signat electrònicament al marge

Signat electrònicament al marge
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Quart.- Donar trasllat a la Secretaria intervenció municipal d’aquest Ajuntament
a la finalitat que procedeixi a elaboració de l’informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir, i l’elaboració del corresponent plec de
clàusules administratives, així com a procedir, si s’escau, a la corresponent
tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció de la
consignació pressupostària existent.
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Tercer.- Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del
contracte: el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte, així com el certificat
d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia d’Intervenció, justificant
adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es tindran en
consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi l’informe
de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme el
disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.
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L’Alcalde
JOSEP CARRERAS I BENACH “

