Plec de prescripcions tècniques dels serveis d’elaboració i disseny d’una Descripció de
Llocs de Treball, així com d’un Manual de valoració i gestió de llocs de la Fundació
Ticsalut
Expedient 89/2020

1. Objecte
L’objecte del contracte són els serveis d’elaboració i disseny d’una “Descripció de Llocs de
Treball”, així com d’un “Manual de valoració i gestió de llocs” de la Fundació Ticsalut,
d’acord amb allò que es detalla en el present Plec de Prescripcions Tècniques (“PPT”).
2. Presentació
L’organització interessada és la Fundació TicSalut, en endavant la Fundació, organització
que pertany al sector públic Català i que es troba adscrita al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
2.1 Missió
Els objectius de la fundació son:
 Elaborar criteris, orientacions estratègiques, informació útil i estructurada, per facilitar
la presa de decisions sobre tecnologies de la informació en l’àmbit de la salut.
 Donar suport tècnic divulgant aquesta informació, oferint assistència i formació al
Departament de Salut, als usuaris i als proveïdors de solucions tecnològiques.
 Promoure el moviment d’informació abans que el moviment de persones, per tal
d’assolir el més alt grau d’eficiència en el diagnòstic.
2.2 Contacte
Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Roc Boronat, 81-95. Codi postal
08005 Barcelona. Tel. 93 553 26 42. Correu electrònic: info@ticsalutsocial.cat. Web:
www.ticsalutsocial.cat.
2.3 Personalitat Jurídica i registre
La Fundació es una entitat sense ànim de lucre, i el seu número d’identificació fiscal és
G64350374, estant registrada en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2322, i classificada com a fundació
benèfica de tipus Cultural i Docent.
2.4 Introducció i Context
La Fundació TIC Salut Social (“Fundació”) és un organisme del Departament de Salut,
que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa
en l’àmbit de la salut i els serveis socials, fa d’observatori de noves tendències, innovació
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i seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de
productes.
La Fundació es troba en un moment de transformació i creixement, havent-se definit en el
2019 un Pla Estratègic, en constant evolució, que implicarà canvis en algunes unitats
organitzatives i desenvolupament d’altres.
En aquest context, resulta necessari clarificar les funcions corresponents a cada lloc de
treball i elaborar processos i polítiques bàsiques de gestió de persones, a fi i efecte de
millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’organització, aconseguir l’optimització dels recursos
humans i permetre una gestió àgil i eficaç dels mateixos.
A efectes informatius, s’informa als licitadors que en l’actualitat la Fundació disposa de 36
treballadors. Així mateix, s’annexa a aquest plec organigrama actualitzat.
3. Descripció general del servei a contractar
L’objecte del contacte és l’elaboració i disseny d’una “Descripció de Llocs de Treball”, així
com d’un “Manual de valoració i gestió de llocs” de la Fundació.
3.1 Fases i continguts mínims dels treballs a realitzar
Pel desenvolupament dels treballs inclosos en l’objecte del contracte, l'adjudicatari s’haurà
d'ajustar a les següents fases i continguts mínims, podent ambdós aspectes ser objecte
de millora per part dels licitadors, a incloure en les seves respectives propostes tècniques,
sense que suposi en cap cas major cost econòmic per a la Fundació o l'ampliació del
termini màxim per a l'execució del contracte:
a) Anàlisi de la situació existent
Consistirà en analitzar la situació organitzativa actual de la Fundació i els llocs de
treball existents, les funcions, tasques, activitats i responsabilitats assignades a cada
lloc i les retribucions que els corresponen. Es revisarà, així mateix, l’estudi salarial de
la Fundació, per a comprovar si el mateix resulta vàlid en l’actualitat o és necessari
realitzar-hi variacions.
En el seu cas, es plantejarà una proposta de regularització de les deficiències
observades.
b) Elaboració dels documents de referència
D’acord amb la informació obtinguda a la fase a) anterior, s’elaborarà la “Descripció de
Llocs de Treball” i el “Manual de valoració i gestió dels llocs”. Els esmentats documents
se sotmetran, dins del termini d’execució del present contracte, a la validació i
aprovació de la Fundació. L’adjudicatari haurà d’atendre a les peticions de canvis i
modificacions en els esmentats documents que li plantegi la Fundació.
3.2 Contingut dels documents de referència a elaborar
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a) Descripció de Llocs de Treball
La “Descripció de Llocs de Treball” haurà d’incloure tots els llocs de treball de la
Fundació. En dita Descripció s’aportarà una fitxa per a cada lloc de treball que,
contingui, almenys la informació següent:







Denominació del lloc: haurà de ser indicativa de les funcions o tasques que realitzi
i del rang que ocupi en l’estructura de l’organització.
Enquadrament dins l’organització de la Fundació
Descripció de les funcions del lloc de treball.
Requisits per ocupar el lloc de treball: especificació del perfil que ha de reunir
l’ocupant del lloc, tant a nivell de titulació i formació com a nivell d’experiència
professional, idiomes i altres coneixements, de cara a facilitar la tasca de selecció.
Categoria professional.
Forma de provisió del lloc.

Els apartats esmentats en cap cas tenen caràcter exhaustiu i, per tant, podran veure’s
ampliats, reduïts o complementats un cop efectuada la primera fase d’anàlisi.
En l’elaboració de les fitxes de la “Descripció de Llocs de Treball” seran tingudes en
comptes les pautes següents:
-

L’ordenació haurà de tenir la simplificació de la tipologia dels diferents llocs, de
manera que permeti una eficaç gestió dels recursos humans existents.

-

En el procés de descripció han de participar els empleats titulars dels llocs,
siguin quin sigui el model o metodologia que es desenvolupi.

b) Manual de valoració i gestió dels llocs de treball
El “Manual de Valoració i Gestió dels llocs de treball” s’elaborarà d’acord amb la
“Descripció de Llocs de Treball”, i haurà de tenir el contingut mínim següent:
-

Objectius per a cada lloc de feina descrit.
Sistema de valoració per a cadascun dels llocs de feina descrits.
Definició d’un sistema de bandes salarials, basades en el rendiment, a partir
dels llocs de feina descrits.
Criteris per a la definició d’un lloc de treball com a estructural o temporal.
Informe tècnic justificatiu dels treballs realitzats i de la valoració i descripció de
llocs de treball elaborada.
Un manual d’actualització de la valoració i de la descripció de llocs de treball.

Els apartats esmentats en cap cas tenen caràcter exhaustiu i, per tant, podran veure’s
ampliats, reduïts o complementats un cop efectuada la primera fase d’anàlisi.
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4. Projecte de treball i metodologia
La Fundació no determina l’ús d’una metodologia específica sobre la manera de dur a
terme els treballs, deixant aquest aspecte obert a les opcions que aportin els licitadors que
concorrin al contracte, que hauran d’expressar detalladament aquesta qüestió en les seves
ofertes.
A aquests efectes, com s’exposa al Quadre de Característiques del contracte, els licitadors
presentaran un Pla de Treball i Metodologia en el qual indicaran de forma detallada el
conjunt d’activitats proposades per a la correcta execució dels treballs objecte del
contracte, on es reflecteixin amb nitidesa, com a mínim, els aspectes següents:
•
•
•

Etapes o fases seqüencials que es portaran a terme amb previsió cronològica (havent
de respectar, en tot cas, el termini màxim d’execució del contracte previst a l’apartat 6
del present PPT).
Per cadascuna de les etapes o fases del procés, quina metodologia s’utilitzarà.
Implicació del personal del licitador i del personal de la Fundació en cadascuna
d’aquestes etapes.

En l’execució del present contracte, caldrà prendre en consideració que, en tant que
fundació adscrita a la Generalitat de Catalunya, el personal al servei de la Fundació es
regeix pel dret laboral i per les normes de dret públic aplicables al personal laboral del
sector públic de la Generalitat, incloses les que siguin establertes per la normativa
pressupostària.

5. Competències i perfils
L’adjudicatari haurà d’adscriure al contracte, com a mínim, el següent perfil professional:
-

Un (1) consultor que reuneixi les següents característiques:
1. Experiència professional mínima de cinc (5) anys en l’àmbit de la consultoria
de recursos humans.
2. Execució, en els darrers cinc (5) anys, de tres (3) contractes d’objecte igual
o similar al del present contracte per a entitats del sector públic amb una
plantilla mínima de 30 places.
Es consideren entitats del sector públic aquelles esmentades a l’article 2 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

6. Termini d’execució del contracte
El termini d’execució del contracte s’estendrà des de l’endemà de la seva formalització
fins, com a màxim, el 31 de desembre de 2020. A aquests efectes, s’informa als licitadors
que està previst que la formalització es produeixi, aproximadament, el 16 de novembre de
2020.
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7.

Condicions d’execució
7.1 Forma de presentació dels treballs
Tota la documentació del treball s’entregarà en suport informàtic que permeti el seu
posterior tractament per part de la Fundació, i signat digitalment pel Responsable del
contracte per part de l’adjudicatari.
7.2 Obligacions específiques del contractista
A més de les obligacions derivades dels Plecs que regeixen aquest contracte, de la
legislació aplicable a aquest i de l’oferta del contractista, aquest estarà obligat,
específicament, al següent:
a) A respectar els horaris de treball del personal de la Fundació i interferir el mínim
possible en l’activitat laboral diària, sense perjudici de la realització de les reunions,
entrevistes i relacions que siguin necessàries per a l’execució del contracte.
b) Realitzar tots els treballs en el termini convingut.
7.3 Obligacions específiques de la Fundació
Sense perjudici de les obligacions que li incumbeixen com a òrgan de contractació,
derivades de la Llei i dels Plecs que regeixen aquest contracte, corresponen a la Fundació
les obligacions específiques següents:
a) Aportar al contractista totes les dades i documentació que calgui per a l’adequada
execució del contracte.
b) Posar a disposició dels contractista una sala per a la celebració de reunions i
entrevistes amb el personal de la Fundació.
c) Permetre i facilitar als empleats de la Fundació l’assistència a les reunions i
entrevistes que el contractista necessiti celebrar per a l’execució dels treballs
objecte del contracte.
d) En general, facilitar les tasques que comporta la realització dels treballs d’acord
amb el Pla de Treball i Metodologia presentat pel contractista a la seva oferta i
acceptat per la Fundació amb l’adjudicació del contracte.
7.4 Relació laboral
El poder de direcció sobre el personal del contractista que sigui adscrit al servei objecte
d’aquest contracte s’exercitarà únicament i directament des de la pròpia empresa
contractista, de tal manera que, el personal propi de la Fundació no podrà, en cap moment,
assumir funcions directives mitjançant la impartició directa d’ordres o instruccions sobre el
personal de l’empresa contractista, sense perjudici de les facultats que la legislació de
contractes del sector públic reconeix a l’òrgan de contractació en ordre a l’execució dels
contractes.
El contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua el poder
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de direcció de les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, essent
responsable de l’organització del servei i de la qualitat tècnica de les activitats i prestacions
que desenvolupi.
El contractista és la responsable d’impartir a les persones treballadores adscrites a
l’execució del contracte les ordres corresponents, els criteris de realització del treball i les
directrius de com distribuir-lo.
En particular, el contractista ha d’assumir el pagament del salaris, la concessió de
permisos, llicències i vacances, les substitucions de les persones treballadores en els
casos de baixa o d’absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat
disciplinària, així com quants drets i obligacions deriven de la relació contractual entre
l’empresa i la persona treballadora.
La Fundació no té cap mena de relació de treball respecte a les persones treballadores del
contractista, i no exerceix cap funció de control, direcció o organització d’aquest personal.
En cap cas, el personal adscrit a l’execució del contracte del contractista rebrà ordres o
instruccions directes de la Fundació i la seva prestació s’ha de considerar clarament
diferenciada de la del personal propi de la Fundació, al qual no es podrà assimilar ni en les
condicions horàries, ni jeràrquiques, ni laborals, ni de qualsevol altre tipus que pugui
suposar situacions confuses en quant al seu règim de personal aliè a la Fundació.
No obstant l’anterior, el personal de l’empresa adjudicatària sí que ha de respectar les
instruccions que tant la Fundació com els serveis de la Generalitat del Departament al qual
la Fundació resta adscrita, puguin emetre en compliment de la legislació aplicable al sector
públic de la Generalitat i d’obligat compliment per a tots els ens que en formen part.
7.5 Clàusules de garantia
El contractista es compromet a signar amb els empleats que prestin servei per aquest
contracte compromisos, al marge del contracte de treball o la prestació de serveis, en que
es comprometi a l’empleat, almenys, en els següents termes:
a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre el
contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingués coneixement.
b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb la Fundació.
c) Que la propietat intel·lectual revertirà en la Fundació.

7.6 Confidencialitat i protecció de dades
El contractista haurà d’adoptar les mesures corresponents per tal de garantir la
confidencialitat i integritat del contingut de la informació que accedeixi per a la prestació
del servei, restant obligades totes aquelles persones que hi tinguin accés a tenir secret del
seu contingut, fins i tot una vegada finalitzada la vigència del present contracte.
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Així mateix, el contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i a la normativa de
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en tot allò
que no contradigui a l’esmentat Reglament.
7.7 Organització del servei
El contractista designarà un Responsable que serà l’interlocutor amb la Fundació durant
el període de vigència del contracte.
Per part de la Fundació, s’assignarà un Responsable del contracte que vetllarà pel
compliment del contracte i realitzarà amb l’adjudicatari el seguiment de la correcta
prestació del servei.
7.8 Avaluació del servei
La Fundació es reserva el dret d’efectuar totes les consultes que consideri necessàries per
a comprovar la capacitat professional del personal tècnic assignat al servei.

7.9 Recursos Humans i materials
El contractista posarà a disposició de la Fundació durant tot el període de vigència del
contracte, els recursos humans i materials necessaris per la correcta prestació dels serveis
que es demanen en aquest PPT.
Durant aquest període, serà responsabilitat del contractista cobrir les eventuals baixes i
substitucions, sense que la qualitat del servei se’n vegi afectat.
Qualsevol baixa temporal o de substitució dins l’equip de treball, haurà d’estar justificada
documentalment i coberta pel contractista amb un nivell equivalent. Si, per qualsevol raó,
aquestes condicions no es compleixen, serà el contractista que se’n farà càrrec,
descomptant-se de la facturació l’import proporcional corresponent.
El contractista es farà càrrec de la formació específica necessària i el traspàs de
coneixement del nou personal assignat, per tal que aquest pugui desenvolupar el servei
òptimament, minimitzant l’impacte del canvi.
En el cas que la Fundació consideri explícitament que la persona assignada no compleix
amb els objectius i tasques objecte del contracte, li comunicarà al contractista, quedant
aquesta compromesa a substituir-la per un altra que compleixi els requisits establerts, en
un màxim de 10 dies hàbils.
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8. Control i seguiment del contracte
En qualsevol moment i sense previ avis, l’interlocutor de la Fundació podrà obtenir del
responsable del servei nomenat pel contractista tota la informació que consideri necessària
per la correcta execució del contracte.
9. Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria mediambiental, de
seguretat i de prevenció de riscos laborals.

10. Propietat Intel·lectual
El contractista cedirà a la Fundació gratuïtament i amb caràcter d’exclusiva, sense límit de
temps i per a tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual
de la documentació o creació que es generi en l’execució del contracte, en qualsevol forma
i, en especial, en totes les seves modalitats d’explotació, inclosa l’explotació en xarxa
d’Internet, del dret de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació
(actualització, traducció, i qualsevol altra modificació que pugui derivar en una altra obra).
El contractista cedirà també la propietat dels suports de les obres. La cessió en exclusiva
en els termes que estableix el paràgraf precedent s’efectua també als efectes de la
Fundació, com a cessionària en exclusiva dels drets d’explotació dels drets d’autor de les
creacions realitzades amb relació a les actuacions objecte del contracte (dibuixos, logotips,
textos, eslògans, gràfics i similars), pugui enregistrar-los, si s’escau, com a titular dels drets
de la propietat industrial derivats de totes aquestes creacions (marca o nom comercial).
La cessió de drets prevista en aquesta clàusula s’aplicarà també en el cas d’elements
creats o produïts (fotografies digitals i similars) per persones o empreses que hagin estat
subcontractades pel / per la contractista, en el seu cas, i a aquest efecte, haurà d’acreditar
la cessió esmentada.
A més, el contractista assumeix l’obligació de respondre i indemnitzar contra tota
responsabilitat de qualsevol naturalesa originada o relacionada amb reclamacions que la
Fundació pugui rebre sobre el fet que l’explotació dels treballs, peces, icones, materials i
en general qualsevol creació produïda amb relació al contracte, infringeixin drets de
propietat intel·lectual i/o industrial de tercers.
L’adjudicació de la prestació del present servei implica la formalització de les cessions
previstes en aquest apartat.
11. Lliurables i sistema de pagament
El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar en els terminis i condicions establerts
legalment i, en aquest sentit, els serveis seran facturats, prèvia confirmació de la factura
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corresponent, degudament conformada pel Responsable del contracte i de la següent
manera:



50 % a la finalització, amb el vistiplau de la Fundació, de la fase d’anàlisi de la situació
existent referida a l’apartat 3.1.a) del present PPT.
50 % a l’aprovació, per part de la Fundació, de la “Descripció de Llocs de Treball” i
del “Manual de valoració i gestió dels llocs”.
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Organigrama
Director
Of Director

Transformació Digital

Protecció de Dades

Desenvolupament Corporatiu

Intel·ligència Artificial

Direcció

Direcció

Direcció

Direcció

OFSTI (Oficina
d’Estàndards i
Interoperabilitat )
• 1 responsable
• 2 tècnics

Oficina Mobilitat
• 1 responsable
• 1 tècnic
OSENP
• 1 Project Manager

Serveis Corporatius

1 Resp. Organització
Comunicació
• 2 tècnics
1 Resp. Compliment
Normatiu

1 Resp. Recerca

1 Resp. Serveis
d’Estudi i Anàlisi

1 Tècnic Oficina DPD
PROJECTES:
• 6 Project Manager
1 Oficina DPD
1 Tècnic informàtic

HUB:
• 1 tècnic

•

3 tècnics

1 Econòmic Financer:
1 Jurídic
1 Finançament
Competitiu
1 RRHH (idem Of
Director)
1 Suport IT
1 Suport Administratiu

